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ОРИЕНТИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТИТЕ 
ЗА ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Новата безконечна въжена лебедка Yale Mtrac ® придава 
ново ниво на гъвкавост на добре познатото семейство 
подемници на Yale. С най-съвременен дизайн, който 
позволява лебедката да се управлява вертикално, 
хоризонтално и под ъгъл, Yale Mtrac ® осигурява оптимална 
ефективност и гъвкавост за голямо разнообразие от 
приложения. Освен това има неограничена дължина на 
въжето, така че няма ограничения за височината на 
повдигане.

Патентованата* двупосочна повдигаща функция на 
Mtrac помага да се осигури ефективна работа, 
позволявайки на оператора да премести номиналния 
товар на двата изхода за въжета с добавяне на 
опционална кука за товар на свободния край на въжето.
Yale Mtrac ® също е компактен и лек за лесен транспорт 
със своята ергономична, вградена дръжка за носене.
Yale Mtrac ® е проектиран и за лесен монтаж, включващ 
всички необходими връзки за бързо стартиране и 
работа.
Лебедката се предлага стандартно с няколко точки за 
закрепване на корпуса, които позволяват различни 
монтажни позиции в зависимост от вашето 
приложение.
Поради своята висока гъвкавост, Yale Mtrac ® е идеален 
за използване в различни индустрии и приложения, 
включително поддръжка и монтажни работи в 
строителната индустрия, вятърни електроцентрали, 
водни централи, електроцентрали и много други 
сектори, изискващи висока степен на мобилност и 
ефективност.

*Германски патент DE 10 2012 100 099
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ДВУПОСОЧНО ПОВДИГАНЕ
Илюстрацията показва 
допълнителното 
оборудване на Yale Mtrac с 
втора кука за двупосочен 
режим на повдигане.

СТАНДАРТНО
Това изображение 
показва лебедка Yale 
Mtrac със стандартно 
оборудване.

*Германски патент DE 10 2012 100 099

З А Щ И Т А  Н А  П А Т Е Н Т А  *

ДВУПОСОЧНО 
ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО  

ЗА ДВУПОСОЧНО 
ПОВДИГАНЕ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАТЕНТОВАН* ДВУПОСОЧНО ЗАДВИЖВАЩО УСТРОЙСТВО
Безконечната лебедка Yale Mtrac разполага с уникален 
двупосочен задвижващ механизъм, който позволява на 
лебедката да премества номиналния товар в двата края на 
въжето. На свободния край на въжето може да се монтира 
кука (като опция), като по този начин се елиминират 
движенията без товар. Как работи? След като товарът 
достигне горното положение, разтовареният край на 
въжето с другата кука автоматично се намира в долното 
положение и може веднага да се вземе нов товар. 
Честотата на повдигане се удвоява, тъй като дв могат да 
бъдат равномерно натоварени последователно с 
номиналния товар.
*Германски патент DE 10 2012 100 099

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА: ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА 
Лебедката напуска нашата фабрика като стандартно 
устройство „Plug & Play“. Контролният кабел с пулта за 
управление е свързан, както и захранващият кабел с 
щепсела. Стандартната версия осигурява въже с куки с 
предпазители. Куката за окачване е монтирана, 
дръжката за носене се предлага стандартно, а в 
долната част на корпуса са осигурени стабилни 
регулируеми крачета. 

СЪВРЕМЕНЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН 
Компактният и свръхмодерен дизайн беше във фокуса на 
Yale Mtrac. Корпусът е изработен от алуминий с ниско 
налягане, а висококачествените, подсилени със стъклени 
влакна пластмасови капаци осигуряват ниско тегло и 
изключителна твърдост. Носещата рамка, предлагана 
като опция, позволява лесен транспорт за двама души и 
осигурява допълнителна защита срещу повреди при 
преместване на уреда или експлоатация в груби условия.  

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ
Лебедките Mtrac могат да се използват вертикално, под 
ъгъл или хоризонтално в зависимост от вашето 
приложение. По желание товароносимостта може да се 
удвои с двоенполиспаст с помоща на ролков блок. 
Точките за закрепване на корпуса позволяват на клиента 
да закрепи лебедката по начин, който най-добре 
отговаря на неговото изискване.

ДОКАЗАНА ТЕХНОЛОГИЯ 
Лебедките Mtrac включват надеждна и доказана 
технология Yale. Смазаната и закалена в корпуса скоростна 
кутия с маслена баня има спираловидна предавка за 
гладка работа и дълъг експлоатационен живот. Степента 
на защита на двигателя с IP 55 осигурява надеждна работа 
на лебедката както за вътрешно, така и за външно 
приложение. 

ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ
Стандартните модели лебедки разполагат с 42 V 
управление с ниско напрежение с вградени крайни 
изключватели, предназначени да спират подемника, 
когато куката достигне горното или долното положение. 
Операторът може да регулира позициите на крайните 
превключватели, като просто размести пружинните 
буфери на въжето. Лебедката също е защитена срещу 
претоварване с помощта на плъзгащ съединител, който е 
проектиран да гарантира постоянна връзка между товара 
и спирачката.

ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА 
Лебедката Yale Mtrac e лесна за обслужване. 
Конструкцията е модулна и всички важни части са лесно 
достъпни. Това означава, че пренастройването на 
съединителя за приплъзване е много лесно, както и 
проверката на спирачката. Сглобяването и 
разглобяването на дръжката или опорната рамка може да 
се извърши бързо и лесно. 

ЕРГОНОМИЧЕН ДИЗАЙН
Стандартните изпълнения имат удобен пластмасов 
захват, който позволява удобен транспорт за един 
човек. Допълнителната рамка за носене разполага с 
ръкохватка на всяка дръжка, което улеснява 
транспортирането за двама души. И поради заобления 
корпус нараняванията на оператора са сведени до 
минимум.

Моделът Yale Mtrac® съчетава модерен индустриален дизайн с технически иновации. По време на 
разработката акцентът беше поставен върху простото и безопасно боравене за мобилни цели.
При безконечните въжени лебедки въжето се движи, без да се навива, поради което са възможни 
почти неограничени височини на повдигане или дължина на изтегляне.
С широка гама въжета и куки лебедката може да покрива голямо разнообразие от приложения, 
например по строителството, при поддръжката и монтажните работи в областта на вятърните 
турбини, управлението на водите, енергоснабдяването, изграждането на въздушни линии и други.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ 66 - 500 КГ 
(изпълнение с двоен полиспаст до 1000 кг, опция)
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КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ  
Когато се достигне крайното положение, пружинните буфери, 
прикрепени към въжето, действат върху кобилицата, която от своя 
страна задейства микропревключвателя и по този начин изключва 
двигателя (чрез нисковолотово управление).

ОБОРУДВАНЕ И 
ЗАВЪРШЕНОСТ
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Товароподемност 66 кг до 500 кг в конфигурация с единичен полиспаст 
(до 1000 кг изпълнение с двоен полиспаст по избор).

¡ Пулт за управление (степен на защита в IP 65) е свързан чрез  
контролен кабел.

¡ Стандартният захранващ кабел е 1,0 m и е снабден с CE щепсел  
(или щепсел Schuko).

¡ 42 V нисковолтово управление

¡ Ергономична, монтирана дръжка за носене се отличава с удобен 
пластмасов захват.

¡ Монтажни крачета, фиксирани върху корпуса за лесна настройка.

¡ Стандартно работно напрежение 400 V, 3 Ph, 50 Hz или 230 V, 1 Ph, 50 Hz.

¡ Поцинковано стоманено въже с висока плътност е с дължина 10 м 
(диаметър 6,5 мм) и разполага с предпазна кука в единия край, 
както и със заоблен, покрит с пластмаса връх в свободния край.

¡ Към теленото въже могат да бъдат прикрепени два пружинни буфера 
с регулиращи пръстени, за да се настроят крайните превключватели 
както за движение нагоре, така и надолу.

ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ

¡ Задвижващата ролка от закалена стомана е проектиран да осигури 
дълъг експлоатационен живот на лебедката.

¡ Патентованият (германски патент DE 10 2012 100 099) механизъм за 
притискане на въжето осигурява безопасно водене и сигурно задържане.

¡ Плъзгащият съединител е разположен извън пътя на товара за  
допълнителна безопасност.

¡ Крайните изключватели осигуряват безопасно изключване 
за горната и долната позиция на куката.

¡ Електромагнитната спирачка задържа товара безопасно,  
дори в случай на прекъсване на електрозахранването.

¡ Класификация на групата двигатели 1 Bm / M3 според FEM / ISO. 

¡ Стандартен клас на защита на лебедката IP 55.

КОБИЛИЦА ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ

отворено затворено 
(нормална операция) (крайна позиция)

6

Стандартната 
версия на Yale 
Mtrac
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ОПЦИИ

ОБРАТЕН ХОД
За да реализират пълния потенциал на тази лебедка, 
операторите могат да използват двупосочния задвижващ 
механизъм. Просто поставете допълнителна кука на 
свободния край на въжето, за да се възползвате от тази 
уникална функция. След като куката е на мястото си, 
устройството може да се използва в двупосочен режим на 
повдигане (режим с две куки). Задвижващият механизъм е 
монтиран във вътрешността на лебедката и гарантира, че 
въжето безпроблемно се движи в задвижващата ролка. Той 
също така удължава повърхността на притискане на въжето 
върху задвижващата шайба за безопасен контакт на триене. 
Двата товарни края са проектирани да носят последователно 
номиналния товар.

НОСЕЩА РАМКА 
Носещата рамка на Yale Mtrac може да се монтира отгоре или 
отдолу на устройството. Тя е ергономично проектирана с 
пластмасови дръжки, които осигуряват удобно за ръцете 
носене и носене на лебедката от двама души. Носещата 
рамка не може да се използва като носещ компонент; тя е 
предназначена изключително за защита на корпуса, 
например по време на работа, по време на съхранение или по 
време на транспортиране или носене на лебедката. Могат да 
се използват две носещи рамки едновреммено (една отгоре и 
една отдолу). 

ВРЪЗКА С КОЛИЧКА ЗА ГРЕДА 
За да се намали общата височина, Yale Mtrac може лесно да 
се преобразува от стандартната връзка за окачване с кука на 
окачване с количка за греда на Yale. По желание се доставят 
колички с ръчно и механично задвижване.

ОПЦИИ И  
СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ 

Yale Mtrac с две опорни 
рамки (опция) е 
изключително добре 
защитен и може да се 
използва безопасно във 
всяка позиция.

ВЕРСИЯ С ДВОЕН 
ПОЛИСПАСТ
с допълнителни 
аксесоари като 
кука за окачване 
и товарен блок.

Аксесоарите за 
версията с двоен 

полиспаст удвояват 
товароносимостта.



9

ОПЦИИ

¡ Транспортната и носещата рамки са проектирани  
да предпазват корпуса. Те не трябва да се
използват като носещи компоненти!

¡ Версия с двоен полиспаст за удвояване 
на товароносимостта.

¡ Допълнителна кука за двупосочно повдигане.

¡ Специални напрежения при запитване.

¡ Стоманено въже с различна дължина.

¡ Ръчни или електрически колички.

¡ Честотен преобразувател за управление с 
променлива скорост или плавно стартиране.

¡ Брояч на работните часове за определяне на
оставащия експлоатационен живот и броя

на превключващите операции.

¡ Радио дистанционно управление с голям обхват.

¡ Различни дължини за захранващи и контролни               

кабели. 

¡ Въжета от неръждаема стомана (с по-кратък      

експлоатационен живот от стандартния).

9

ЛЕСНО ЗА НОСЕНЕ 
И ТРАНСПОРТ
Независимо дали използвате стандартната 
ръкохватка за транспорт от един човек или 
опционалната рамка за носене за двама души, 
Yale Mtrac е лесен за транпортиране. 
Ергономичните, удобни за ръце пластмасови 
дръжки осигуряват комфорт и в двете 
конфигурации за носене.

ОБРАТЕН ХОД
Куките на двата въжени края 
могат да се натоварват 
последователно със 100% 
номинално натоварване.

ОПЦИЯ
Радио дистанционно 
управление

ОБРАТЕН ХОД



УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Yale Mtrac може да се интегрира с релсова количка на 
Yale като опция.
Резбовите точки от двете страни на корпуса позволяват 
универсално закрепване от клиента.

Модел Yale Mtrac, 66 - 500 кг

Технически данни за модел Yale Mtrac ®

Модел                                  Арт.№ Версия с единичен полиспаст
Стандартно 

Версия с двоен полиспаст
Опция

Мощност 
на мотора

kW

Работно напрежение

 Товаро-
подемност

кг

Скорост на 
повдигане 

м/мин. кг

YMT 115 192025166 100 15 200 7,5 0,37 230 V/1 Ph/50 Hz
YMT 35 192025170 300 5 600 2,5 0,37 230 V/1 Ph/50 Hz

YMTF 0,630 192025175 66 30/7,5 130 15/3,7 0,37/0,09 400 V/3 Ph/50 Hz
YMT 130 192025171 100 30 200 15 0,55 400 V/3 Ph/50 Hz
YMTF 210 192025176 200 10/2,5 400 5/1,3 0,37/0,09 400 V/3 Ph/50 Hz
YMT 310 192025174 300 10 600 5 0,55 400 V/3 Ph/50 Hz
YMT 55 192053140 500 5 1.000 2,5 0,55 400 V/3 Ph/50 Hz

Теглото на лебедката е в зависимост от оборудването от 24 до 26 кг (без въже). 
Диаметър на въжето Ø 6,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ

Като опция Yale Mtrac се предлага с двоен 
полиспаст за двойно по-голям капацитет.
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ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА 
И ИНСПЕКЦИЯ
Лебедката Yale Mtrac е лесна за поддръжка. 
Конструкцията е модулна и всички важни 
части са лесно достъпни. Това означава, че 
пренастройването на плъзгащия съединител 
остава изключително лесно, както и 
проверката на спирачката. Достъпът до 
електрическата система може да се 
осъществи бързо и лесно.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА 
СПИРАЧКА 

ПЛЪЗГАЩ СЪЕДИНИТЕЛ КОНТРОЛ С НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ
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