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HAKI, SZEKLE, ZBLOCZA
hak do liny

Dostêpne:
15000-20000 lbs
9000-14000 lbs
6000-8000 lbs

szekla 
Metalowa klamra tworz¹ca zamkniêty obwód, otwierany i zamykany za pomoc¹ œruby, 

s³u¿¹ca do ³¹czenia elementów, jak liny i pasy. Kszta³t  pozwala na ³¹czenie ze sob¹ tylko 
dwóch elementów, bez ryzyka zgniecenia liny lub pasa.

Dostêpne:

7/8
3/4
5/8

zblocze 
 Zastosowanie zblocza pozwala podwoiæ uci¹g wyci¹garki oraz zmieniæ kierunek wyci¹gania 
w sytuacji, gdy nie jest mo¿liwe prawid³owe ustawienie wyci¹ganego pojazdu. Dedykowane 

do wysposa¿enia samochodów terenowych oraz pojazdów u¿ytkowych. 

Dostêpne:
8T

4T

zblocze z hakiem ATV
1T

 Zastosowanie zblocza pozwoli na podwojenie uci¹gu wyci¹garki oraz na zmianê kierunku 
wyci¹gania.

UdŸwig maksymalny: 1 t
Maksymalna gruboœæ liny: 6 mm

LINY

lina stalowa

Dostêpne:
15000-20000 lbs
9000-14000 lbs
6000-8000 lbs

ATV

lina syntetyczna
Dostêpne:

9000-13000 lbs
ATV



LINY
lina kinetyczna

Dostêpne: 

32 mm 12 m
28 mm 10 m
28 mm 8 m
28 mm 6 m

Lina specjalistyczna d³ugoœæ, uci¹g i œrednica wed³ug wytycznych klienta

PASY

Pas do drzewa

Pasy do drzewa wykonane z wysokiej jakoœci materia³u. Przeznaczone s¹ do 
zabezpieczania drzew przed uszkodzeniem. Zalecane do stosowania w turystyce 

i sportach off-road.

Dostêpne:

9m 8t
3m 12t
1,5 m 9t
1,5m 4t



P£YTY MONTA¯OWE

4x4

uniwersalna
6000-14000 lbs

uniwersalna
ATV

PODNOŒNIKI

podnoœnik mechaniczny

Zastosowanie:
- podnoszenie pojazdów, maszyn rolniczych i innych 

urz¹dzeñ
- wyci¹ganie pojazdów

- rozpieranie

Dostêpne:

Farm Jack 48
Farm Jack 60



POKROWCE

pokrowiec na wyci¹garkê

Dostêpne:

TRUCK
4x4
ATV

TRAPY

trapy

Trapy ze wzmocnionego tworzywa. Idealne do zastosowania w grz¹skim 
terenie.

Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.

PROWADNICE LINY

prowadnica rolkowa

Dostêpne:

15000-20000 lbs
9000-14000 lbs
6000-8000 lbs

DWM 2500-3500
DWM 2000-2500
DWH 2500-4500



PROWADNICE LINY

prowadnica œlizgowa

Dostêpne:

9000-14000 lbs
2500-4500 lbs

prowadnica œlizgowa logo
9000-14000 lbs



TORBY

torba
bez wyposa¿enia

torba ATV
pas 1,5m, 2x szekla 5/8, zblocze 4t, rêkawiczki 

torba 4x4
pas 3m, 2x szekla 7/8, zblocze 8t, rêkawiczki 

torba 4x4 + kompresor
komprsor ma³y, pas 9m, 2x szekla 7/8, zblocze 8t, 

rêkawiczki 



KOMPRESORY

Kompresor ma³y

Kompresor DRAGON WINCH DWK-M to urz¹dzenie o bardzo mocnej i 
wytrzyma³ej konstrukcji o uniwersalnym spektrum zastosowañ. Wydajnoœæ 
27l/ min pozwala na bardzo szybkie pompowanie kó³, materacy, pi³ek itp. 

Kompresor posiada przewagê technologiczn¹ dziêki zastosowaniu 
metalowych t³oków 

Parametry techniczne:
Napiêcie 12V

Maksymalne natê¿enie 12 Amp
Maksymalne ciœnienie 100 PSI 

Wydajnoœæ 27l/ min 
Czas pracy ci¹g³ej  12-15 minut

Kompresor œredni

 Kompresor  posiada przewagê technologiczn¹ dziêki zastosowaniu 
metalowych t³oków.

Parametry techniczne:
Napiêcie 12V

Maksymalne natê¿enie 23 Amp 
Maksymalne ciœnienie 150 PSI 

Wydajnoœæ 60l/ min
Czas pracy ci¹g³ej  20-25 minut 

Kompresor du¿y

Nowoczesny kompresor samochodowy posiadaj¹cy bardzo du¿¹ moc oraz 
przep³yw powietrza (150l/min). Dziêki metalowej obudowie kompresor 

jest bardzo wytrzyma³y 
i odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Kompresor dwut³okowy posiada przewagê technologiczn¹ dziêki 
zastosowaniu metalowych t³oków.

Parametry techniczne:
Napiêcie 12V

Maksymalne natê¿enie 45 Amp
Maksymalne ciœnienie 150 PSI

Wydajnoœæ 150l/ min
Czas pracy ci¹g³ej  30 minut



AGREGAT

Podstawowe zalety:

Bezpieczeñstwo pod³¹czenia urz¹dzeñ elektronicznych 

(komputery, elektronika sterowania pieców grzewczych)

Niska waga (brutto/netto 11/9kg)

Wytrzyma³a, formowana wtryskowo obudowa

Zabezpieczenie nadnapiêciowe,

Ma³e gabaryty

Wyjœcie AC 230 / DC12V

Kable umo¿liwiaj¹ce ³adowanie akumulatora w zestawie

Podœwietlany miernik wydajnoœci


