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Charakterystyka:
– kompaktowe i uniwersalne
– nieograniczona długość ciągu,
– niewielkie wymiary, komfortowe przenoszenie,
– praca w poziomie, ukośnie i w pionie,
– dopuszczenie branżowego zrzeszenia ubezpieczycieli do transportu materiałów i osób (rusztowania wiszące, pomosty robocze),
– przemieszczane z ładunkiem na linie lub instalowane na stałe,
– praca w obu kierunkach (tylko typ T 100) 
 

 
 

 Tirak™ M - do transportu materiałów

Tirak, seria X i seria T: Urządzenia do transportu materiałów.

Producent posiada kilkadziesiąt lat w produkcji wciągników linowych. Wciągniki Tirak cały czas 
są udoskonalane przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych.  
 

Wszystkie wciągniki linowe Tirak są produkowane w Europie (standardy jakości ISO 9001 i ISO 
14001).

Zalety :
- Maksymalny stopień niezawodności: mniej konserwacji przy większej wydajności.
- Kompaktowa budowa: łatwy montaż i szybkie wdrożenie do nowych zastosowań.
- Mały ciężar: maksymalne wykorzystanie udźwigu wciągnika.
- Stabilna praca: stała siła i prędkość podnoszenia, niezależnie od wysokości podnoszenia.
- Różne wersje napędu: napęd silnikiem elektrycznym o wymaganym napięciu zasilania, możliwość zastosowania napędu silnikiem 
pneumatycznym.

Technologia sprawdzona w licznych zastosowaniach

Wciągniki trakcyjne Tirak™ z serii X są lżejsze i dlatego idealnie nadają się do zastosowań, gdzie mały ciężar urządzenia ma kluczowe 
znaczenie. Modele z serii X posiadają tylko jeden krążek chwytający. Przyczepność liny stalowej do krążka zapewniają sprężynowe rolki 
dociskowe.

Zaletą modeli z serii T jest możliwość ciągnięcia ładunków w obu kierunkach. Wciągniki z serii T posiadają dwa krążki chwytające. Lina 
stalowa przemieszczana jest na dwóch krążkach po ścieżce "S".

Tiraki dostępne są w następujących wersjach prędkości ciągnięcia liny:
 

dla X 300 do X 1530 (zależnie od modelu):
4,5 m/min, 9 m/min, 18 m/min, 4,5/9 m/min, 4,5/18 m/min, 9/18 m/min
 

dla X 3050 P:
6 m/min, 12 m/min, 6/12 m/min 
 

 

 

 
Typ X z jednym dyskiem  Typ T z dwoma dyskami 
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Tirak™ seria X i seria L:
przystosowane do transportu ludzi.

Wszystkie wciągniki dedykowane transportowi osób są zgodne z DIN EN 1808 i spełniają najwyższe standard 
bezpieczeństwa.

Zalety :
- Wyjątkowo niezawodne: Mniej obsługi, wyższa produktywność i lepsza wydajność.
- Kompaktowa konstrukcja: Łatwa instalacja i możliwość dopasowania do każdej aplikacji.
- Niska waga: Zmaksymalizowanie obciążenia roboczego dla większej wydajności.
- Stabilność: Stały udźwig i prędkość niezależnie od wysokości unoszenia.
- Elastyczność: Zasilanie według wymagań klienta również opcja pneumatyczna.

Sprawdzona technologia w wielu sytuacjach.

Wciągniki cierne Tirak™ z serii X są lekkimi urządzeniami o wysokiej wydajności do każdego rodzaju transportu osób. Seria X zawiera 
szeroki zakres udźwigu roboczego aż do 2000kg.

Tiraki™ serii L są jeszcze bardziej lekkie i kompaktowe, spełniające wymogi dotyczące dużego udźwigu przy małych 
gabarytach. Małe i lekkie, ale nadal silne, mogą dźwigać aż do 500 kg.

Zarówno seria X jak i L są wyposażone w pojedynczy napędowy dysk cierny oraz sprężynowy system rolkowy 
dociskający do niego linę.

Wciągniki Tirak są dostępne z następującymi prędkościami przeciągania liny:

dla X 300 P do X 1030 P (w zależności od modelu):
4,5 m/min, 9 m/min, 18 m/min, 4,5/9 m/min, 4,5/18 m/min, 9/18 m/min

dla X 2050 P:
3 m/min, 6 m/min, 12 m/min, 18 m/min, 3/6 m/min, 3/12 m/min, 6/12 m/min 
 

Parametry techniczne wciągników Tirak z serii X i T do przemieszczania 
ładunków 

Typ 
Nośność Moc* 

Ø liny
TIRAK 

Masa
ok. 

kg Kw mm kg 

X300 300 0,45-0,9 8 27-29 

X400 400 0,75-1,5 8 29-35 

X500 500 0,9-1,8 8 40-47 

X800 800 0,8-3,5 8 45-71 

T1000 980 0,9-3,8 8 71-94 

T1020 980 0,9-3,8 9 71-94 

X1020 980 0,9-3,8 9 45-71 

X1530 1500 2,8 10 49 

X3050 3000 3,8-7,5 14 105-156 

Dane techniczne Tiraków™ X i L do transportu osób 

Typ 
Nośność Moc* 

Ø liny
TIRAK 

Masa
ok. 

kg Kw mm kg 

X300P 300 0,5-1,1 8 28-29 

X400P 400 0,45-1,5 8 29-31 

X500P 500 0,45-1,8 8 41-51 
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X520P 500 0,45-1,8 9 41-51 

L500P 500 0,45-1,8 8 30-40 

X820P 800 0,75-3,0 9 47-53 

X1030P 1000 0,9-3,6 10 47-58 

X2050P 2000 1,6-7,5 14 100-120 
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