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Ruční a pákové kladkostroje, pojezdy – možnosti příslušenství 

Všechny typy jsou k dodání v nerezovém provedení. 

Všechny typy jsou k dodání v provedení do výbušného prostředí 

Pojistka proti přetížení = větší kontrola 

Nastavitelná pojistka proti přetížení pro modelovou řadu Yalelift 360 zabraňuje spolehlivě přetížení 
zvedacího zařízení během jeho obsluhy. Pojistka proti přetížení zvyšuje podstatně bezpečnost se 
zřetelem na chybný odhad hmotnosti břemene, zvyšuje odolnost a životnost zvedacího zařízení. 

Ochrana proti korozi CR = delší životnost 

- Delší životnost: Všechny typy v našem programu mohou být dodány také v provedení s ochranou 
proti korozi CR. Standardně přitom jsou všechny kladkostroje vybaveny nerezovým ručním 
řetězem odolným proti kyselinám a pozinkovaným nosným řetězem. 

- Ochrana proti korozi: Korozí jsou vlivem reakcí s vlivy životního prostředí poškozovány jednotlivé 
části zvedacích zařízení. Tím se začínají měnit jejich mechanické vlastnosti např. mez pevnosti 
mezní tažnosti. Mnoho částí a příslušenství jsou často dodávány v přírodním černém, holém nebo 
lakovaném stavu. Tím je sice poskytnuta určitá ochrana, ale působením atmosférických vlivů se po 
čase objeví na některých částech zvedacího zařízení koroze. Odpovídajícími ochrannými povlaky 
na povrchu se zabrání nebo zpomalí vývoj koroze. Takový povlak prodlužuje životnost takto 
opatřené části. 

- Oblasti použití: Zvedací zařízení v nerezovém provedení s pozinkovaným nosným, případně 
ručním řetězem, nebo nerezovým a kyselinovzdorným řetězem by se měla používat všude tam, 
kde jsou zvýšené požadavky na odolnost proti korozi. Typické příklady použití jsou 
v potravinářském průmyslu (mlékárny, jatka, apod.), v chemickém průmyslu (např. papírenský 
provozy, lakovny, apod.), zemědělství nebo čistírnách odpadních vod. 

Ruční brzda = lepší aretace 

Pro fixaci v nezatíženém stavu mohou být pojezdy YALE vybaveny ruční brzdou (parkovací poloha). 

Zásobník řetězu = větší komfort 

Řetězové zásobníky pro zvedací zařízení z našeho programu se skládají ze stabilního rámu s pytlem 
z vysoce pevné tkaniny „Cordura“ a jsou k dodání v různých velikostech, speciální velikost jsme 
schopni dodat na požádání. 

Provedení do výbušného prostředí = více bezpečnosti 

V téměř všech oblastech průmyslu, nejen chemickém, jsou provozována zařízení ve výbušném 
prostředí. Na základě vysokého ohrožení osob a majetku v případě výbuchu platí speciálně ve 
výbušném prostředí zvlášť přísné právní a technické poždavky (směrnice 94/9/EG. V našem 

sortimentu je zvedacích zařízení určených do výbušného prostředí spousta, stačí si vyžádat náš 

speciální prospekt. 


