
K›saltma kancal› 2 bacakl› sapan

Sadece 1 GrabIQ komponenti

Eski sistemde 7 komponent 
kullan›lmaktayd›.

K›saltma kancal› 4 bacakl› sapan

Sadece 3 GrabIQ komponenti

Eski sistemde 15 komponent 
kullan›lmaktayd›.

Akıllı Zincir Ekipmanları - Grade 10

GrabiQ sistemi sayesinde daha h›zl›, daha kolay,
daha emniyetli kald›rma işlemi gerçekleştirilir.

Grade 10 zincir sapanlardaki k›saltma, kald›rma ve 
kavrama sistemleri, işlemlerinizi daha h›zl› ve daha kolay
gerçekleştirmenizi sağlamak üzere tasarlanm›şt›r.

En önemli avantajlar› :

•  Daha az komponent - maliyet avantaj›
•  Dahili k›saltma fonksiyonu 
•  Hafifliği sayesinde daha ergonomik olmas›

‹zlenebilirlik kodu

Gizli kilit

Üretici kodu H32

Ölçü‹zlenebilirlik kodu
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Midgrab MIG, zincirin istenen
bölgelerinde pratik ve h›zl›
k›saltma olanağ› sağlar.

C Grab duo, (CGD) üzerinde
k›saltma kancalar› yer al›r.
Ana bağlant› halkas›na tak›larak
istenen bacak say›s›nda sapan 
oluşturmay› sağlar. Üzerinde 
k›saltma kancas› ve zincir bağlant› 
noktas› mevcuttur. 

Ana bağlant› halkas› ve k›saltma 
kancas›n›n kombine edildiği bu 
üründe zincir  doğrudan halkaya 
m o n t e e d i l i r .

Kolay Kullanım ve Etkinlik
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Eski sistem
Her bacak sayısı için
ayrı bir sipariş
oluşturuluyordu ve
kalıcı olarak monte
edilebiliyordu

FlexiLeg sapan bacaklar› h›zl› ve zahmetsiz bir şekilde değiştirme olanağ› sağlayan özel bir sistemdir. Bir  ana bağlantı halkası
(master link) ve 5 sapan bacağ› ile, eski sistemde 10 sapan bacağ›n›n gördüğü işlevler yerine getirilmektedir. GrabiQ ürün grubunun
getirdiği avantajlar kullan›larak üründe esneklik daha da geliştirilmiştir.  

GrabiQ Flexi Leg - 
kolay tak-ç›kar sistemi
sayesinde 5 bacak ile
istediğiniz kombinasyonu
oluşturabilirsiniz.

+

1 bacak

+

2 bacak

3 bacak

+ +

+ +

4 bacak

FlexiLegTM sayesinde sapan›n›z› kendiniz oluşturun!

Neden kolay TAK-ÇIKAR SAPAN sistemi?
»    Gereksiz sapan bacaklar›n›n ve komponentlerinin kullan›lmamas› operatöre hafiflik ve rahat çal›şma olanağ› sağlam›şt›r.

»    Kullan›lmayan sapan bacaklar› ç›kar›larak iş emniyetinin art›r›lmas› sağlanm›şt›r.

»    Sapan malzemesi büyük oranda azalt›larak maliyet avantaj› sağlanm›şt›r.

»    Çal›şma alan›nda istenen bacak say›s›na göre ayarlama yap›lmas› sağlanarak çal›şma etkinliği art›r›lm›ş›r.

Boğma Kancası Kilidi
Sapan bacaklar›n›n emniyetli 
ve h›zl› değişimi için; 

• Tüm C - Komponentler için uygundur.

• Herhangi bir ekipmana gerek duyulmadan

   h›zl› açma / kapama fonksiyonu mevcuttur.

• Uyarlanmas› kolayd›r.

• Uzun kullan›m ömrünü sağlamak üzere

   paslanmaz çelikten üretilmiştir.

• CE işareti

• ‹malatçı adı yada logosu

• Sapan bacak sayısı

• Zincir nominal çapı

• Düz ve açılı kaldırma kapasiteleri

• Zincir Grade derecesi

Sapan Etiketinde
Olması Gereken Bilgiler
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