Profesjonalny i niezawodny dostawca

22. ŁAŃCUCHY NA KOŁA
127. Fotopułapka 10 Mpx, model M-990I

129. Łańcuch leśne

Urządzenie posiada następujące funkcję:
- wbudowany 2-calowy ekran LCD
- czas naświetlania przy robieniu zdjęć - poniżej 1 sek.
- wykonuje zdjęcia seryjne na poziomie 4 zdjęć na sek.
- zatrzymuje ruch w przypadku zdjęć w trybie nocnym
redukuje nieostrość
- umożliwia łączenie zdjęć w film poklatkowy
- nagrania wideo w trybie HD z dźwiękiem
- pole widzenia obiektywu: 12 metrów, lampa błyskowa
na podczerwień o zasięgu 21 metrów
- godzina i data widoczne na każdym zdjęciu
- opóźnienie migawki: 5, 15 i 30 sekund 1-60 minut
- zasilanie: 6 szt. baterii AA
- dł.: 190 mm, szer.: 113 mm, gł.: 114 mm

Wszytskie łańcuchy OFA wykonane są ze stali stopowej
boru.
Niektóre zalety stali boru
- niezwykle odporna na ścieranie
- hartowana stal uzyskuje zwiększoną wytrzymałość
OFA stosuje stal stopową boru o twardości do 500
Vickers. Kiedy stal jest utwardzona zewnętrzna
powierzchnia uzyskuje maksymalną twardość 900
Vickers. Gwarantuje to, że ogniwa nie pękają
pod obciążeniem i mają twardość skrajanej powierzchni.
MATTI W 13 mm I 16 mm I 19 mm
Łańcuchy te maja bezpośrednio łączone ogniwa.
Dostępny w dwóch typach wzoru rombu.
- 2T - standardowy łańcuch o podwójnym wzorze rombu
do intensywnej eksploatacji, charakteryzuje go dobra
przyczepność i samoczyszczenie
- 3T - łańcuch o potrójnym wzorze do intensywnej
eksploatacji maszyn, specjalnie zaprojektowany
dla szerszych opon, charakteryzuje go doskonała
przyczepność i ochrona opon
Matti W są dostępne w 13, 16 lub 19 mm. Zalecane
są do ciężkich maszyn leśnych - do warunków,
gdzie doskonała przyczepność, ochrona opon
i dodatkowa waga są wymagane.

128. Fotopułapka 8 Mpx,
PANORAMIC MODEL 150
Urządzenie posiada następujące funkcję:
- posiada obiektyw szerokokątny 150 stopni,
co pozwala na wykorzytsanie zdjęć krajobrazu
o wyjątkowej jakości
- czas naświetlania przy robieniu zdjęć - poniżej 1 sek.
- wykonuje zdjęcia seryjne na poziomie 4 zdjęć na sek.
- zatrzymuje ruch w przypadku zdjęć w trybie nocnym
redukuje nieostrość
- umożliwia łączenie zdjęć w film poklatkowy
- nagrania wideo w trybie HD z dźwiękiem
- pole widzenia obiektywu: 12 metrów, lampa błyskowa
na podczerwień o zasięgu 30 metrów
- godzina i data widoczne na każdym zdjęciu
- opóźnienie migawki: 5, 15 i 30 sekund 1-60 minut
- zasilanie: 8 szt. baterii LR14
- dł.: 130 mm, szer.: 100 mm, gł.: 70 mm

Matti W 2T

Matti W 3T

CRAFTEC 13 mm I 16 mm
Łańcuchy CRAFTEC 13 mm i 16 mm przeznaczone
są dla środkowoeuropejskiego sektora leśnego z dwurombowym wzorem o mniejszej
szczelności. Łańcuch pozwala
na szybkie i łatwe zamocowanie
na oponie. Ma 3 szekle dla
prostszego zaciśnienia
łańcucha bocznego.
Większy wzór rombów
doskonale samooczyszcza
łańcuch.
Zalecane jako wszechstronne
łańcuchy do wszelkiego rodzaju
maszyn leśnych.
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PROTECT 13 mm I 16 mm
Łańcuchy są doskonałym wyborem dla profesjonalistów,
którzy potrzebują doskonałej ochrony
opon przed wystającymi skałami
i ostrymi pniakami.
Łańcuchy dostępne są w opcji
13 i 16 mm. Charakteryzuje je
bardzo dobra przyczepność,
ochrona boków opony dzięki
dodatkowym wzmocnieniom
oraz dobre samoczyszczenie.

TWIST 13 mm
Twist 13 mm przeznaczone są do lżejszych maszyn leśnych,
maszyn budowlanych i traktorów leśnych. Wzór łańcucha
o podwójnym rombie. Łączenia są skręcone tak, że znajdują
się na powierzchni opony i dają
bardzo agresywna trakcję.
Łańcuch Twist 13 daję dobra
ochronę opony przed kamieniami
i pniakami. Wersja 13 mm może
być stosowana w ciężkich
maszynach leśnych, gdy są
mniejsze odstępy pomiędzy
oponą, a ramą maszyny.

TWIST 11 mm
Twist 11 mm przeznaczone są do ciągników leśnych
do profesjonalnego stosowania.
Twist 11 ma kolce, które zapewniają
dobrą przyczepność oraz „niskie
noszenie łańcucha”
Wzór łańcucha o podwójnym
rombie. Łączenia są skręcone
tak, że znajdują się na powierzchni
opony, co pozwala na bardzo
agresywną trakcję. Łańcuch Twist
daje dobrą ochronę opony
przed kamieniami i pniakami.

TAPIO 13 mm
Tapio 13 ma jednorombowy wzór łańcucha dla lżejszej
wagi maszyn leśnych
oraz przemysłowych.
Mniej zwarta konstrukcja
zapewnia łatwą instalację i dobre
samooczyszczenie łańcucha
z wystarczającą przyczepnością
do większości zastosowań.

TAPIO 9 mm I 11 mm
Tapio 9 mm i 11 mm ma skręcone
ogniwa o jednorombowym wzorze
łańcucha z 10/11 mm kolcami.
Łańcuchy przeznaczone
są do ciągnikówi maszyn.
Podwójne kolce dają zwiększoną
przyczepność, co zapewnia komfort
jazdy po drogach leśnych i rolnych
oraz lodzie i błocie.

TAPIO NK 9 mm
Tapio NK to łańcuch bez kolców wykonany z 9 mm
kwadratowych ogniw. Ten model
polecany jest do robót ziemnych,
obiektów inżynierii lądowej oraz
odśnieżania.
Używa go się również w portach,
budynkach magazynowych,
gdy potrzeba wyjechać
na zewnątrz.
Łańcuch może zostać
odwrócony dla dłuższej
żywotności.
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