
Upínací kit sestává z jediného bloku lité oceli. Jednotlivé části 
upínacího kitu jsou obrobeny tak, aby bylo zaručeno pevné 

spojení s upínačem a nedocházelo ke vzniku vůle mezi díly. 

• šrouby
• matky
• podložky
•  pojistné 

kroužky
• těsnění
• čepy

• klíny
• ojnice
• táhla
• vačky
• kulové čepy
• mazání
• seřizování

ale zato...

žádné...

•  automatický zámek
•  dvojité zajištění 

bezpečnosti
•  zachování původní kinema-

tiky zařízení
•  odpovídá normám CE
•  díly z lité oceli zaručující 

dlouhou životnost  
a robustnost

•  záruka 2 roky 

Tělo 
rychloupínače

2 pružiny

Zamykací plát
Obrobené a svařené díly

Díly z lité oceli

Klíč k odblokování zámku

Fungování zámku je auto-
matické. Pozice, ve které 
se zámek nachází, je dobře 
viditelná z kabiny, jak to 
vyžaduje norma CE.

2 destičky zvyšující kontaktní tlak 
mezi hřídelí a jejím uložením.

Zkosené dotykové 
plochy upínacího kitu 
udržují upínač ve stabilní 
vystředěné poloze,  
což zamezuje vzniku vůle 
v bočním směru.

 Klac system, 
první mechanický rychloupínač
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Řada Šíře Hmotnost 
upínače*

Hmotnost  
upínacího kitu

Model C (1 až 2 t) 200 mm 14 kg 5 kg

Model D (2 až 3,5 t) 230 mm 24 kg 9 kg

Model E (3,5 až 5,5 t) 270 mm 43 kg 14 kg

Model F (5,5 až 10 t) 310 mm 72 kg 24 kg
* V závislosti na stroji 

Patka má tři hlavní funkce: 
- uvolňuje zamykací plát,
- udržuje systém v zamčené poloze
- a zajišťuje zablokování pro případ selhání 

hlavního zámku.

•  bez nutnosti údržby



není třeba vyřezávat tělo ani výztuhu lopaty!
Upínací kit se navaří přímo na lopatu. 
Tato operace trvá jen 30 až 45 minut, v závislosti na 
typu lopaty.

Úprava lopaty je velmi jednoduchá:

Klac system nabízí svou 
všestrannost vašim strojům

Upínací deska pro kladivo, velmi kompaktní, 
omezuje přenos zatížení.

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

Lopata v první fázi upínání.

Integrovaná očka usnadňují 
manipulaci. 
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Klac system,
jediné cvaknutí pro bezpečné upínání

www.klac-industrie.com • E-mail : info@klac-industrie.com

Společnost

Vám doporučuje Klac system.


