
 

  

IBAK KW 305/310 / 

Kablo Entegre ile vinçler 

Tam otomatik, motorla çalışan 

IBAK KW 305,KW 310 ve KW 505 tam otomatik, motorlu kablo vinçleri olup 600 m'ye 

kadar taşıyabilir. Üçü de IBAK kamera traktörü ve kamerası operasyonları için 

tasarlanmıştır. Ayrıca T76/T86 üzerindeki IBAK LISY, LISY vinçleri ile birlikte KW 

305/310/505 ile işletilebilir.IBAK kamera sistemleri olan PANORAMO,PANORAMO 150 ve 

PANORAMO SI modelleri KW 310 ve KW 505 modelleri ile işletilebilir(FO kablosu ile 

birlikte). 

Entegre işlem ayarlama cihazı kamera traktörü ve vinç işlemini senkronize eder: kablo 

üste sarılır veya kamera traktörünün hızına uygun olarak vinç üzerinden çözülür. Bu akıllı 

ayarlama cihazı kamera traktörünün kamera kablosunun üstünden geçmesini engeller ve 

aynı zamanda traktörün istikrarlı bir şekilde geri dönmesini sağlar.Dönebilen vinç kolu 

sayesinde  kamera rögara istenilen pozisyonda indirilebilir. Kamera sistemi entegre 

aydınlatma ışığı rögar kapağının açılış yerinde optimum aydınlatmayı sağlarken güvenli 

ve doğru bir şekilde vinç yardımıyla aşağıya indirilir. 

Otomatik kablo kılavuzu dönebilen vinç kolu sayesinde üzerindeki kamera kablosunu, 

kablo salınımı ve sarımını düzgün bir şekilde yapar. 

Buna ek olarak, kullanıcı otostop fonksiyonunu kendi lehine çevirebilir. Bunun sayesinde 

Önceden belirlenmiş bölgelerde traktör kamerası ters yönde giderken traktörü otomatik 

olarak kapatır. Bu işlem rögar kapağının girişine yakınlaşırken çok yardımcı olur, kullanıcı 

dostu IBAK kontrol sistemlerinin ek örneği de denilebilir. Fotoğraf güvenli ve kayıpsız bir 

şekilde KW 505 ve KW305 ve optik kablo aracılığıyla iletilir. KW 505 ayrıca 600 metreye 

kadar kablo vinci temin etmek için daha ince ve daha hafif bir fiber optik kablo ile de 

döşenebilir. 
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Teknik sistem verisi  
Ürün sınfılandırması ful otomatik, motor-sürücülü 

kablo vinçi 
 

Max. kablo uzunluğu KW 305: 300 m 
KW 310: 300 m 
KW 505: 500/600 m*

 

 

Genişlik x Yükseklik x 

Derinlik(Vinç kolu hariç) 

KW 305: yaklaşık 500 x 780 x 720 mm 
KW 310: ca. 550 x 780 x 760 mm 
KW 505: ca. 550 x 860 x 900 mm 

 

Ağırlık (Vinç 
kolu dahil) 

KW 305: with 300 m cable: ca. 105 kg 
KW 310: with 300 m cable: ca. 140 kg 
KW 505: with 500 m cable: ca. 170 kg 

 

Uzunluk ölçümü / 

gösterimi 

Var – monitor ve kablo vincinin 

üstünde gösterim 
 

Motor-sürücü Var  
Kablo sarma 

Var, otomatik  

Uzaktan kontrol Var  
Koruma sınıfı IP 54  
Acil durdurma 

switchi 
Var  

Çelik halat vinç1)
 Var  

  
Kombinlenebilirlik   
IBAK traktörleri hepsi  

 

IBAK kontrol systemleri 
KW 305: from BK 3.2, BE 3.2 
KW 310: BS 5, BS 7 
KW 505: BS 5, BS 7 

 

IBAK kamera sistemleri 
KW 305: PANORAMOhariç tümü  
KW 310/ 505: hepsi 

 

IBAK uzatma kiti Var  
  
Aksesuarlar (opsiyonel)  
Çalışma ışığı Var  
Kablo saptırma cihazı Var  
Ayarlanabilir vinç kolu 
PANORAMO SI 

Var, KW 505 ve 310 için  

Teleskobik vinç kolu Var, KW 505 için  
Çelik halatlı vinç için ayak 
switchi 

Var  

   
 

1. IBAK KW 305/310/505, rögar kapaklarına erişim kolaylaştırmak için 

kullanılan kablo döndürme cihazı 

2. IBAK KW 305/310/505,  vinç için ayak switch'i 

3. IBAK KW 305/ KW 505, PANORAMO SSI konumlandırıcı silindir 


