
Yukarıda gösterildiği gibi 
kaldıraç pabucunun 
arkası bobinin içine 
değecek ve kaldırma 
sapanı dikey olacak 
şekilde kancayı bobinin 
içine yerleştiriniz. Bobin 
yerden yükselene kadar 
yavaşça yukarı kaldırınız.

Bobin 
yükseldiğinde,
bobinin tamamının 
dikey pozisyona 
gelmesi için A 
noktası yere sabit 
kalma şartı ile 
vincinizi okla 
gösterilen yöne 
doğru hareket 
ettiriniz.
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Bobin yerden kesilirken 
dikkat ediniz, çünkü 
bobin C kancaya doğru 
geri hareketlenecektir. 
Eğer ince makara 
kaldırılacaksa, bobini 
ucuna yerleştiriniz ve 
taşıma için bobini 
kancanın arkasına doğru 
hareket ettiriniz.

A

Zincir sapan ürün
içeriğine dahil değildir.

TCS SER‹S‹ “ÇOK AMAÇLI C KANCALAR”

TCS model bobin kancalar› yerde yatay olarak bulunan  özellikle çelik bobin ve
balyaları yataydan dikey pozisyona getirmek üzere tasarlanmıştır.

C kanca kald›r›lacak ürüne tak›ld›ktan sonra vinç kancası yükseldiğinde, bobin
otomatik olarak yatay pozisyondan dikey pozisyona gelir. Bu, ürünü taş›ma ve ayn›
zamanda makinelere ve raflara yerleştirme işleminde kolayl›k sağlar.

TACH SER‹S‹ “Ç‹FT KOLLU C KANCALAR”

TACH Çift Kollu C-Kancalar, yükleri yatay pozisyonda kald›rmak
için tasarlanm›şt›r ve dar alanlarda kullan›m için idealdir.

Kollar taş›y›c› gövdeye monte edilmiştir. Bu da kollar›n değişik
yük genişliklerine göre ayarlanmas›na yard›mc› olur. Bu kanca
sadece bir vinç operatörüyle yüke monte ya da 
demonte edilebilir.

Bütün TACH C-Kancalar› sizin özel ihtiyaçlar›n›za
göre ayr› ayr› tasarlan›r.

Lütfen teklif isterken yukar›da
belirtilen A, B ve C ölçüsüne ek
olarak talep edilen kapasiteyi
de belirtiniz.
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