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Ręczne wciągarki i

przeciągarki linowe:

Tirfor T500 ręczna linowa
przeciągarka

Tirfor TU ręczna linowa
przeciągarka

Yaletrac ręczna linowa
przeciągarka

Carol ręczna linowa wciągarka
zębatkowa

LM ręczna linowa  wciągarka

MWW ręczna linowa
wciągarka z ślimakowa

MWS ręczna linowa wciągarka
zębatkowa

Przeciągarka LP ręczna linowa

 Strona do pobrania w PDF

< wstecz

 Oryginalne przeciągarki Tirfor seria T500 - producent Tractel
Od ponad 30 lat Tractel sprawdził się jako
producent przenośnych wciągników linowych. I to
na całym świecie! Wielostronność i poręczność
Tirforów to ich atuty, w połączeniu z wysokim
stopniem bezpieczeństwa i niezrównaną jakością
techniczną. Zaletami TIRFORÓW z serii T-500 są
niewielkie rozmiary, dzięki którym maszyny te są
łatwe w transporcie i bardzo lekkie. Seria
urządzeń TIRFOR T-500 jest szczególnie polecana
tam gdzie cechy te mają największe znaczenie
np. przy prowadzeniu prac montażowych,
szczególnie na wysokościach, napinaniu
przewodów prowadzonych nad ziemią. Cieszą się
szczególną popularnością w kopalniach i
kamieniołomach.

Charakterystyka:
* nieograniczona długość uciągu,
* zastosowanie w każdym położeniu, każdym
kierunku,
* dokładna praca co do milimetra, bez szarpnięć,
* kompaktowa, poręczna forma,
* klasa bezpieczeństwa 5,
* długi okres eksploatacji,
* dopuszczenie przez zrzeszenie branżowe,

Wyposażenie podstawowe:
Tirfor seria T500 z dźwignią z oryginalną liną 20 mb zakończoną z jednej strony hakiem.

Wyposażenie max:
Tirfor seria T500z dźwignią z oryginalną liną 20 mb zakończoną z jednej strony hakiem. Dodatkowo z
zawiesiami (2 szt.) Skrzynka na Tirfor z blachy stalowej. Olej do smarowania. Krążek zwrotny MC 1,6

Osprzęt:
- Dźwignia
- Skrzynka z blachy stalowej Tirfor
- Kołek zabezpieczający
- Hak skrętny, obrotowy

Zdjęcie:

TIRFOR® typ T 508 D T 516 D T 532 D

Udźwig [kg] 800 1600 3200

Masa własna (bez liny) [kg] 6,6 13,0 22,0

 > Wymiary przeciągarek TIRFOR seria T (93 KB, format *.pdf)

 Oryginalna lina do przeciągarek Tirfor serii T500 oraz TU - producent Tractel
Oryginalna lina TIRFOR® została opracowana jako element składowy wraz z rozwojem systemu
zaciskowego TIRFOR i dlatego niezbędna jest do bezawaryjnej pracy urządzenia TIRFOR®. Jej wysoka
wytrzymałość i odporność na odkształcenia, jak również pełnopłaszczyznowy chwyt szczęk zaciskowych
TIRFOR®, gwarantują maksymalny okres eksploatacji liny. Poprzez przewleczenie liny nośnej można
odpowiednio zwielokrotnić udźwig urządzeń TIRFOR®. Naturalnie liny TIRFOR® dostępne są w każdej
innej długości.

Dla Tirfora
T508D

TU8

T516D

TU16

T532D

TU32

ø liny 8,3 mm 11,5 mm 16,3 mm
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OROME jako autoryzowany dystrybutor oferuje w rewelacyjnych cenach oryginalne Tirfory. Przeciągarki mają szerokie zastosowanie, a wyposażone mogą być w praktycznie

nieograniczoną długość liny. Dostawa gratis do Dąbrowy Górniczej, Katowic, Opola, Wrocławia i Łodzi. Inne miejscowości na zapytanie.
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