
.  Projektowanie oraz 
produkcja w pełni  
sterowane i nadzorowane 
komputerowo.

KLAC + w praktyce. , 

Firma Klac stworzyła szeroką gamę łyżek  
dostosowanych do różnorakich potrzeb klientów.

•  Dostosowane do łyżek  systemy 
szybkozłączy.

•  Wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałych 
materiałów (głównie stali Hardox).

•  Proste w obsłudze dzięki systemowi 
zewnętrznych haków.

Szeroka gama produktów  

Firma Klac Industrie opracowała a następnie 
udoskonaliła najnowszej generacji system mocowa-
nia łyżek. Kompaktowe, aczkolwiek bardzo wytrzymałe 
i solidne systemy  gwarantują wysoki poziom 
bezpieczeństwa podczas najcięższych prac.

Łyżka HD 400 mm, G4, wyposażona w 
szybkozłącze   .

Szybkozłączki nowej  generacji przeznaczone do maSzyn o udźwigu od  8 do 24 ton

Model szybkozłącza 
G przeznaczony do 
maszyn od 8 do 12 
ton.

•  Kompaktowa, wąska 
szybkozłączka KLAC +.

•  Bardzo solidne wykona-
nie (korpus i stopa wyko-
nane z wytrzymałych 
materiałów, pokryte 
odporną powłoką).

•  Żadnych luzów w 
systemie.

•  Automatyczny system 
zabezpieczeń.

•  Nie wymaga prac 
konserwacyjnych.

•  Materiały i technolo-
gia produkcji przyjazne 
środowisku.

Plus



3 nowe modele dla maszyn o udźwigu  
od 8 do 24 ton. Dostępne w wersji  
mechanicznej i hydraulicznej.

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A. Orléans Sologne - Saint-Cyr-en-Val
45075 Orléans - Cedex 2 - France
Tél. (33) 2 38 49 82 82  
Fax (33) 2 38 49 82 83
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www.klac-industrie.com • E-mail : info@klac-industrie.com

Kontakt

zaleca Klac system

Plus

•  Proste i szybkie podnos-
zenie i opuszczanie łyżki 
w pobliżu maszyny.

•  Specjalna konstrukcja 
rączki ułatwiająca pracę.

•  Potrzeba wyłącznie jed-
nego klucza.

•  Wbudowane oczka 
transportowe.

•  Możliwość 
przekształcenia systemu 
w wersję hydrauliczną

Udźwig maszyny Szerokość
Waga 

szybkozłącza 
mechanicznego

Waga 
szybkozłącza 

hydraulicznego

Waga górnej 
płyty

Model G (od 8 do 12 t) 350 mm 150 kg 150 kg 57 kg

Model H (od 12 do 17 t) 420 mm 200 kg 200 kg 96 kg

Model I (od 17 do 24 t) 500 mm 260 kg 260 kg 165 kg

Części spawane i obrabiane

Części wykonane z odlewu

Korpus 
szybkozłącza 

wykonany z 
odlewu Sprężyny zamka

Rączka odbezpieczająca, 
wyposażona w mimośród 
ułatwiający zwolnienie 
płyty

Część wymienna umożliwiająca 
ewentualne przekształcenie systemu 
w wersję hydrauliczną

Łopatki zabezpieczające

Stopa odgrywająca 
potrójną rolę:
•  wyzwala zamknięcie 

płytki
•  utrzymuje zamknięcie 

całego systemu
•  jest dodatkowym 

elementem 
zabezpieczającym

2 Lata 
gwarancji

Spełnia normy CE.


