
TÜ
RK

ÇE

Elektrikli Zincirli Vinç SK

Look ahead!



125 Kg – 5.000 Kg Kapasiteli,
Elektrikli Zincirli Vinçler

Elektrikli Zincirli Vinç SK



Elektrikli Zincirli
Vinç SK

Esnek, güçlü ve küçük.

SK serilerimizde, yüksek performanslı motorları 

küçük bir dizayn içerisine yerleştirdik. Bu aşırı güçlü 

konstrüksiyon, uzun süreli servis ihtiyacı, güvenilir 

çalışma, düşük bakım ve servis maliyetini garantile  -

mektedir. Değişken hız kontrollü sürücü sistemleri,

yük salınımını düşürerek, yükün dikkatli ve düzgün

bir biçimde taşınmasını sağlar. Gürültü seviyeleri, 

düzgün ve sessiz hareket eden araba grupları saye-

sinde düşürülmüştür. SK serileri, düşük voltajlı kontrol 

sistemi ile donatılmış ve modern kaldırma dişlileriyle 

ilgili bütün güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bu yüksek kalitedeki elektrikli vinçler, özellikle geniş 

yelpazeli özel uygulamalar için son derece uygundur. 

• Mesafenin en uygun kullanımı
 Kompakt dizayn ve en uygun yaklaşma mesafesi

• Yüksek çalışma güvenliği
 Acil durdurma düğmesi, 48V kontaktör kontrolü,

 drop-stop (devrilme) güvenliği

• Hassas Çalışma
 Aşağı ve yukarı hareket limit sivici, frekans kontrol

 invertörü sayesinde kademesiz yük hareketi

• Azaltılmış bakım maliyetleri
 Güçlü endüstriyel dizayn, standardize ürün grupları,

 kolay ulaşılabilirlik

 Avantaj: En yüksek kalitede,
 etkili ve ekonomik kullanım



SK elektrikli zincirli vinçler, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak 
üzere ayarlanabilir. Sizlere çok geniş yelpazeli bir aksesuar 
ve opsiyonel ekipman zenginliği sunmaktayız.

 Standart Ekipmanlar:

 • Kancalı sabit kaldırma grubu

 • Çift Hız (4/1), opsiyonel olarak frekans-invertör

  kontrollü kaldırma

 • Mekanik aşırı-yük koruması

 • Üst kanca

 • IP55 Koruma

 • F Sınıfı motor izolasyonu

 • 48V kontaktör kontrolü 

 • Tamamıyla sürücü kontrolleri ile donatılmış

  (SK alpha hariç)

 • IP65 koruma sınıfı, acil durdurma düğmesi,

  fi ş-soket bağlantılı kumanda düğmesi

 • 2 kademeli veya kademesiz, frekans invertörlü

  yürütme kontrolü

 • -20 °C ile +40 °C arası çalışma sıcaklıklarında

  çalışabilme

 • Tek kirişli sistemlerde limit sivici

 • SKD/E/F tiplerinde standart olmak üzere,

  kaldırma motoru için termik koruma

 • İki kademeli limit sivici



 Opsiyonlar:

 • Manuel hareketli araba grubu

 • Kademesiz yükseltme ve alçaltma için frekans

  modülatörü 

 • Çift kademeli veya değişken hız kontrollü,

  motorlu hareket sistemi

 • Çok alçak tavan tipi

 • Paslanmaz çelikten kaldırma zinciri ve kanca

 • Yağmur koruma kapakları

 • Servis saati sayacı

 • RadioMaster radyo kontrol sistemi

 • Kaldırma ve hareket motorları için termik koruma

 • Radüslü hareket yolları için mafsallı bogey

  araba grubu

 • Hafi f vinç profi l sistemli, manuel hareketli veya

  motor tahrikli araba grupları

 • Patlamaya karşı korunmalı uygulama 

 • Kullanım ve işleme görevleri için HandyMaster

  uygulaması

 • Örneğin; rüzgâr tesisleri gibi yüksek kaldırma

  mesafelerine yönelik yerler için

 • Gıda endüstrisi için uygulamalar
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