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Yabancı cisimleri etkin biçimde çıkarma
amaçlı kurtarma aparatları çantası

İleri görüşlü planlayın. Beklenmedik yabancı cisimleri kurtarma görevlerinde donanımlı olun.

İster VUMAN® Videoskop sistemleri kombinasyonu ile isterse diğer görsel
muayene sistemleri ile olsun kurtarma aparatları vazgeçilmezdir ve hiçbir
surette ekipman demirbaş listesinde eksik olmamalıdır. Yabancı cisimler
sanayi tesislerinde çeşitli önlemlere rağmen sık tekrarlanan can sıkıcı olaydır.
İster istenmeyen üretim kalıntıları, unutulan üstüpü olsun isterse sadece bir
aparat veya istemeden cepten düşen her hangi bir parça, oluşma zamanı ve
yeri genelde çok uygunsuzdur. Bu obje bulunamazsa ve uzaklaştırılamazsa
üretimin durması ve buna bağlı yüksek maliyetler söz konusudur. INVIZ®

Kurtarma aparatları acil durumlarda kurtarma başarısına götürür.

Bu sebepten dolayı INVIZ® Kurtarma aparatları çantası her türlü rutin bakım
çalışmalarında ve planlı üretim durmasında her zaman bulunması lazım.

viZaar® industrial imaging profesyonel uzaktan kumandalı görsel muayene
teknoloji üreticisidir. Türkiye’de 7/24 mühendislik hizmetleri vermekteyiz.
Bu sebepten dolayı görsel muayene cihazları ve kurtarma aparatları acil
durum uygulamalarının sayısız başarılı sonucudur. viZaar® çok kapsamlı
araçlar seçeneği sunmaktadır. Pratik ve en resimlerdeki sık kullanılanları
pratik set halinde sizin için kompakt takım çantası içine topladık.
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INVIZ® GR 8 - motorlu kurtarma pensesi

INVIZ® GR 16 - motorlu kurtarma aparatı
INVIZ® GR 16 kurtarma aparatlarının içinde en ağır yükü
taşıyan modeldir. INVIZ® GR 16 orta boy ve büyük, yabancı
cisimleri emniyetli bir şekilde kavrayarak, kurtarmak amaçlı
donatılmıştır. Tutma araçları kullanıcı tarafından kolayca krokodil
ağzı ve üç parmak tutcusu ile değiştirebilir. Araç viZaar® hızlı
kuplaj sistemli itme çubuğu ile iyi kontrol edilebilir şekilde
tasarlanmıştır. Besleme standart olarak 15 metredir ve kolayca
uzatılabilir.
Optimum ilerleme ve pozisyonlandırmada mümkün olan
mükemmel esneklik sağlamak için itme çubuğu seti üç değişik
sertlik derecesinde fiber glas çubuklarını içermektedir.

Çalışma çapı (kapalı) 8.4 mm

Standart çalışma uzunlukları 10 m, 15 m, 20 m und 30 m

İtme çubuğu çapı 4.5 mm

İtme çubuğu Cam elyafla güçlendirilmiş plastik

Tasarım
Entegre elektrik beslemeli ayrı ayrı itme çubukları, bağlantılar veya korumasız geçme noktası
bulunmamaktadır

Elektrik besleme 9V Lithium-Batarya (PP3)

Uzunluk 108 mm

Çalışma çapı (kapalı) En küçük çap 8.4 mm. Tutucu ağzındaki çap 4.5 mm çapa yenilenmiştir.

Çalışma çapı (kapalı) En küçük çap 8.4 mm. Çap tutucu ağzına geçişken ve ovalleştirilmiş

Azami tutucu ağız açıklığı 12.5 mm – azami tutucu ağız açıklığı için gerekli mesafe: 16.8 mm

Tutucu kavrama açısı 70°

Faredişi- Tutucu

Uzunluk 125 mm

Azami tutucu ağız açıklığı 28 mm – azami tutucu ağız açıklığı için gerekli mesafe: 32 mm

Tutucu kavrama açısı 70°

T-Rex Tutucu

INVIZ® GR 8

Çalışma çapı (kapalı) 16 mm

Tutucu kavrama açısı 160°

Kafa ön kısım uzunluğu 206 mm

Azami tutucu ağız açıklığı 77 mm – azami tutucu ağız açıklığı için gerekli mesafe: 84 mm

Standart çalışma uzunlukları 15 m, 30 metreye kadar özel uzunluklar mevcuttur

Elektrik besleme Çift 9V Lithium-Batarya (PP3)

INVIZ® GR 16

Hızlı kuplaj sistemli itme çubukları
Hızlı kuplaj sistemli itme çubukları çeşitli itme çubukları, uzatmalar
ve kuplaj seçenekleri ile çok yönlüdür ve en karmaşık kurtarma
görevlerinin bile üstesinden gelebilme kabiliyetine sahiptir.
Özel aparatlara ilaveten çantada günlük kullanımların yanı sıra
aletler ve kullanım malzeme seçenekleri mevcuttur. Tecrübelerimize
dayanarak günlük ekipmanlar bile olsa uygulama alanında
eksik olmamalıdır ve kurtarma çantası bu sebepten dolayı
tamamlayıcıdır.

Yıllardır viZaar® bol seçenekleri ile yabancı cisim kurtarma
uygulamalarında önemli rol oynamıştır. Acil durum çantasının
içeriği pratik tecrübelerimiz doğrultusunda seçilmiştir. Üç donanım
seçeneğinde çanta sunulmaktadır. Pro versiyonda broşür
içeriğindeki tanıtılan maksimum donatımlı tüm parçaları
içermektedir. Standart versiyonu kompledir ve INVIZ® GR 8
tutucu ile donatılmıştır. Start versiyonu komple donanımlı
sadece tutucu motorlu değil.
Bunların yanı sıra özel uygulamalar için broşürde resimleri yer
almamış diğer karmaşık kurtarma sistemleride bulunmaktadır.
İhtiyacınıza uygun özel çözüm önerilerimizi sunmaktan
memnuniyet duyarız. Bu konuda bizimle iletişime geçin.

Esnek ve ayarlanabilir çelik tel ilmik

Kurtarma kancası
Bu basit kanca itme çubuğu seti ile mükemmel çalışmakta ve
temizlik bezlerinin, eldivenlerin, conta vb. malzemelerin
kurtarılması için idealdir.

Kurtarma mıknatısları
Üç değişik manyetik boyut ve güçte, itme çubuğu sistemine
uygun ve böylece manyetik objeleri cıvata, somun, metal kutu
veya çapak ve metal tozu gibi çalışma artıklarını verimli ve hızlı
kurtarma imkanı sunmaktadır.

INVIZ® GR 8 Tutucu, muhtemelen dünyanın en küçük su geçirmez
motorlu kurtarma tutucusudur. INVIZ® GR 8 küçük ve orta boy
yabancı cisimlerin emniyetli bir şekilde kurtarılması için
geliştirildi. Tutucunun elektrik beslemesi ve kumandası
30 metreye kadar uzayabilen fiberglas itme çubuklarına sabit
entegre edilmiştir. Bu uygulama ile tutucu daha büyük objeleri
stabil bir şekilde tutar ve hareket ettirir.
INVIZ® GR 8 tutucu kafası yerinde değiştirilebilir değişik tutma
ihtiyacına göre „Fare dişi“, „Krokodil ağzı“ veya T-Rex-Tutucu ile
donatılabilir.

Büyük objeleri kavramak için hazırlanmış sağlam çelik tel ilmik
güçlü bir araçdır. Çok telli sağlam 2,5 mm çelik tel yapısı sıkışmış
ve kalmış objeleri çözme ve kurtarma için gerekli gücü
sağlamaktadır. İlmik ile obje kontrol altında ve güvende kalır. İlmik
tutucuya kavrama imkanı vermeyen objeler ve manyetik olmayan
malzemeler için çok uygundur. Çanta setinde bulunan eklem
itme çubuğu seti ile birlikte ilmiğe iyi bir ilerleme ve
pozisyonlandırma imkanı sunar.
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