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KLADKA EXTRA PLUS

Velká kladka pro ty, kteří potřebují velkou
účinnost, odolnost a nízkou hmotnost.

POPIS

Horní přípojný bod pojme až tři
karabiny.

Odolná a lehká jednoduchá
kladka pro průmyslové použití a
kladkostroje.

Pevná kovaná kladka a protip ra c h ov ý k r y t k u l i č kové h o
ložiska zajišťují velkou životnost.

Utěsněné kuličkové ložisko a
velký průměr kladky zajišťují
velkou účinnost 94 %.

Jedinečné označení výrobním
číslem, datamatrix.

Otvory v bočnicích umožňují
čištění okolí kuličkového ložiska.

Tvarované bočnice zajišťují
ochranu lana před kontaktem
s okolím.

Pro použití se statickými a
dynamickými textilními lany.
Navrženo a optimalizováno pro
použití s třecím uzlem Prusik
nebo jakýmikoliv svorkami.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
horní přípojný bod pojme až
tři karabiny

Přídavný spodní přípojný bod
pro složitější kladkové systémy
s pevností 32 kN.

utěsněné kuličkové ložisko
vysoká účinnost 94 %

NORMY

VLASTNOSTI

1019
EN 12278

2×3 kN

Ø max. 13 mm

276 g

ROKY

záruka

unikátní
číslování

TECHNICKÁ DATA

146 mm

MATERIÁLY

3

№

WLL

78 % dural
21 % ocel
1 % plast

33 mm

88 mm
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ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST
Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu
výrobku a historii jeho použití, však může být nezbytné vyřadit jej z provozu
okamžitě (například při viditelném poškození výrobku). Životnost závisí na
řadě faktorů: intenzita a správnost použití, vnější podmínky při použití (vlhkost, mráz, vysoké teploty), opotřebení, koroze, nadměrné zatěžování výrobku,
nesprávné skladování, atd.

chraňte před
solí

30 °C

50 °C

praní

sušení

silikonový
olej

čtěte
návod

DALŠÍ POHLEDY

RK808OS00 – oranžová

RK808BB00 – bčerná

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

KLADKA MALÁ

KLADKA EXTRA

KLADKA TWIN

RK800

RK801

RK802

PEVNOST

22 kN

32 kN

36 kN

MAX. PRŮMĚR LANA

13 mm

13 mm

13 mm

92 g

257 g

421 g

HMOTNOST

POZNÁMKY
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