
 

  

IBAK LISY VİNÇ SİSTEMİ 

Kablo tambur KT 220 

IBAK LISY sisteminin çalışması için Kablo tamburu veya vinç 

IBAK LISY vinçleri IBAK LIST kontrol sistemine bağlı olan kameraları stoklar. LISY vinçlerinin iki 

versiyonu vardır: IBAK KW LISY (Senkron motorlu kablo vinçi) ve IBAK 220 manuel kablo makarası.  

Kablo vinci KW LISY Senkron 40 metresi "itilebilir" olmak üzere 180 metre kamera kablosu 

tutabilir. Bu ittirilebilir kablo  kamera kablosu birlikte içerir. Yarı sert yürütme kablosu müthiş bir 

bükme kapasitesi ve güçlü bir çalıştırma gücü sağlar ve ayrıca yanal servis kontrolü sırasında uzun 

basım mesafeleri sağlar.KW LISY Senkron motorlu ve sarmal kablo ile birlikte kablonun hızını 

elektronik ayarlama cihazı aracılığıyla otomatik senkronize eder ve LISY 3 kamera traktörü ona 

bağlıdır. Bu özellikle elverişli ve etkili çalışma prosedürlerine kapı açar. 

 

IBAK KT 220 kablo makarası KW LISY'nin manuel versiyonudur. 40 metresi ittirilebilir olmak üzere 

130 metreye kadar kablo tutabilir (ittirilebilir kamera kablosu ile birlikte olan yönlendirici). KT 220 

sınırlı kapasitede ve düşük bütçede olan araçlar için yapılmış bir üründür.    



IBAK LISY VİNÇ SİSTEMİ 

Kablo tambur KT 220 

IBAK LISY sisteminin çalışması için Kablo tamburu veya vinç 

Kablo Vinci IBAK KW 505 

  

 

 

Teknik sistem verisi 

Ürün sınfılandırması 

Kablo makarası/IBAK-LISY 

işlemi için kamera kablosu ve 

itme kablolu vinçi  

Max. kablo uzunluğu 

KT 220: 130 m 

KW LISY: 180 m 

(40m itme kablosu içerir) 

Genişlik x Yükseklik x 

Derinlik(Kamera kolu 

hariç) 

KT 220: 320/560/520 mm 

KW LISY: 410/540/680 mm 

Ağırlık (Vinç 
kolu dahil) 

KT 220: yaklaşık 31,5 kg 

KW LISY: yaklaşık 52 kg 

Uzunluk ölçümü / 

gösterimi 

Dahil edilmemiş çünkü;  KW 305 

/ 310 / 505 de entegre 

Motor-sürücü KT 220: no | KW LISY: yes 

Kablo sarma 
KW LISY: var, otomatik   KT 

220:   kullanılamaz 

Uzaktan kontrol KW LISY: var | KT 220: yok 

Koruma sınıfı IP 54 

Acil durdurma 

switchi KT 220: yok | KW LISY: var 

Çelik halat vinç1)
 

Dahil edilmemiş çünkü;  KW 305 

/ 310 / 505 de entegre 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları POLARIS, JUNO, ORION, ORION L 

IBAK kamera sistemleri LISY 3 

IBAK kontrol sistemleri BK 3.2, BE 3.2, tüm BS 

IBAK ORION L 

=> LISY sisteme 

bağlı 

 

LISY sistemi için gerekli 

senkron motorlu kablo vinci 


