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KJETTINGTALJER

KITO MIGHTY CB OFFSHORE  
med overlastsikring som standard

Karakteristiske kjennetegn som beviser høy kvalitet til minste detalj

Ved overbelastning vil krokene begynne å åpne seg sakte, og 

vil da gi brukeren tydelige tegn på at taljen er overbelastet.

Store bunnkroker gjør det enkelt å stabilisere lasten

i riktig krokstilling. Den kraftige smidde låseleppen er  

utstyrt med styrespor og forhindrer lasten i å glippe ut av 

kroken under løfteoperasjonen.

Spesial varmbehandlede topp og

bunnkroker gir en uovertru!en 

styrke og seighet

Kalibrert lastkjetting

En varmebehandlet spesialkjetting 

som er et resultat av mange års  

omhyggelig forskning.  

Kun produsert hos Kito’s helauto-

matiske fabrikk under strengeste 

kvalitetskontroll. Kjettingen har en 

jevn bruddstyrke på 1000N/MM2.

KITO’S unike tørr-type med sterk bremsestyrke 

arbeider konstant og holder lasten trygt og 

sikkert. Beholder stabilitet og holdbarhet og 

garanterer sikkerheten selv etter lengre  

tids bruk.Spesielt når lasten senkes er kun  

en liten trekkraft nødvendig, og man  

oppnår alltid en smidig operasjon.

Sikker og pålitelig bremsefunksjon

(mekanisk brems)

Hvis en !ær blir ødelagt vil  

den andre fortsatt fungere.

To låsepaller med doble #ærer

for å øke sikkerheten ytterligere

Stoppeanordringen

Forhindrer ulykker og overdreven 

senking av last, fungerer som en 

sikkerhetsanordning for å forhindre 

utkjøring av kjettingen.

Deksel foran girkasse og håndhjul 

som tåler utvendig støt

God opplagring for å øke 

mekanisk styrke

Begge taljesidene er dekket med stålplate-

deksel og forsterket med hjuldeksel med 

ideell form og stivhet. 

Dobbel tetning for å holde  

regn og støv ute

Bremsemekanismen, som er 

taljens hjerte er lukket med et 

dobbelt deksel.  

Disse beskyttende dekslene  

holder ikke bare vannet ute,  

men eliminerer inntrengning  

av støv og skitt til den indre  

mekanismen.

Kjettingføring

Er en opplagret styrerull som legger 

kjettingen riktig på kabelarhjulet.

Bruken av kule- og rullelagre øker 

mekanisk effektivitet betraktelig og gir 

maksimal løftekapasitet ved minimal 

trekkraft.
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KJETTINGTALJER

En mekanisk konstruksjon som 

forhindrer overbelastning av talje og 

forbedrer levetiden. Når taljen over-

belastes vil slurekoblingen tre inn og 

hindre videre løft.

Låseskive

Fjærskive

Justeringsmutter

Vi anbefaler kjettingtalje med N.P 

(nikkeldiffusert ) kjetting. Disse har 

overlegen korrosjonsfasthet, og tåler 

bruk på steder ved høy fuktighet av 

sjøvann, damp eller kjemikalier. Fordi 

N.P-kjettinger får en unik osmose-

diffundering på spesialmetall under 

produksjonen, blir de ekstremt 

korrosjonsfaste, belegget vil heller 

ikke skalle av.

KITO’s N.P

kjetting kan også 

bestilles i løpende meter.

KITO’S CB taljer 

kan også bestilles 

med kjettingsamler.

KORROSJONSBESTANDIG 

KJETTING (N.P.)

Overlastsikring (OLL)

Låseskive

ive

mutter

Friksjonsplate

KITO MIGHTY CB
OFFSHORE
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KJETTINGTALJER

■  Kan leveres med ønsket heisehøyde etter forespørsel.

KITO MIGHTY CB
OFFSHORE
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KJETTINTALJER

KITO MIGHTY CB
OFFSHORE

Art. nr. WLL Type Lengde Anvendt 
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