
 

  

IBAK T 66 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri 

 

IBAK T 66 çok yönlü kamera kontrol trakörü DN 100 ve üzeri kanalizasyonlara uygundur.Taşınabilir 

kontrol sistemi veya kamera traktör sistemi olarakta iki şekilde kullanılabilir.Kamera 

bağlantılarının çeşitliliği, tekerlek ayarları ve traktör eklenti paketini T66'ya uygulanabilir ve farklı 

ihtiyaçlar için kullanılabilir.T66 modüler IBAK kamera bağlantılarına sahiptir ve bütün IBAK 

kameralarına uyum sağlar.Hatta en büyük zoom kameraları ORPHEUS veya ARGUS 5 ile 

kullanıldığında iyi bir stabilite ve çekiş sağlar.Dar alanlarda T 66'nın panoramik ve bükülebilir CC1 

konnektör kombinasyonu başarılı olur.Çünkü bükülebilen bağdaştırıcı kamera kablo dikey ve yatay 

şekilde hareket edebilir ve kamera traktörü DN 100 ve üstü borulara kolayca girebilir hem de 

rögar kapağı ve bakım yerlerine girebilir.Büyük borularda yardımcı ışığın kullanımı önerilir.Hatta 

büyük çaplı borularda FW 66 traktör eklentisi kolayca yüklenebilir,DN 300 ve üstüne kullanılması 

önerilir. 

T 66 elektronik stabilitasyon fonksiyonu içerir.(ATC = Otamatik eğim dengelemesi).Bu fonksiyon 

aktif ters dönme koruması içerir,traktörün boru içerisinde güvenlice dolaşmasını sağlar. T 66 

modüler dizaynı sayesinde sadece tek bir parça ile birbirinden farklı bir sürü bileşenin kısa sürede 

kurulumunu ve boruya göre adaptasyonunu sağlar.Sonuç olarak daha etkili çalışma ortamı sağlar.  

Taşınabilir sistemi en yüksek performansta kullanma 

IBAK ORION panoramik ve hareketli kamera,KT 180/ KW 104 / KW204 kablo makarası,BP 4 veya 

kontrol kutusu ve T 66 kamera traktörü,Kompakt, yüksek performans,taşınabilir kontrol sistemi 

sağlayacaktır. 

Traktör sistemine eklentiler 

T 66 kamera traktörü eklenerek var olan IBAK traktörünün güç menzili arttırılabilir ve bu  DN 100 

ve üzeri boru kontrollerini mümkün kılar 

 

 

 

 



  

 
Teknik sistem verisi 

Çalışma aralığı DN 100 ve üzeri 

Ağırlık 
yaklaşık 9 kg (rim 93 ve CC2 ile 

birlikte) 

Yönlendirme 

fonksiyonu 
Var 

Hız Sürekli değişken 

Bükülme konnektörü Yatay ve dikey olarak bükülebilir 

Koruma sınıfı IP 68 

Basınç izleme 2 entegre basınç sensörü 1) 

ATC 2) Var 

Patlama koruması opsiyonel 

Kombinlenebilirlik  

IBAK kameraları HD dışında tüm modeller 

 

IBAK kamera 
bağlantıları 

CC1 (menteşeli ve döner), 

CC2 (sabit), CC3 (yardımcı ışık 

için), CC5 (dikey ayarlanabilir ve 

yardımcı ışık için) 

IBAK kablo vinçleri hepsi 

IBAK kontrol 
sistemleri 

hepsi 

Aksesuarlar (opsiyonel) 

Eğim ölçümü Var 

Sıcaklık ölçümü Var, sıcaklık ölçüm modülü ile 

Ek ağırlıklar DN 150 boruları ve üzeri için 

Yardımcı ışık ZSW 65 

 

Teker setleri 

jant, lastik, pnömatik lastik, taneli 

teker, ana çaplara uyumlu ideal 

teker 

Traktör uzatma kiti 
FW 66 DN 300 boruları ve üzeri 

için 

Geri Görüş Kamerası 
RETRUS DN 100 boruları ve üzeri 

için 

Yükseklik Ayarlaması Evet, kamera bağlantısı ile CC4/CC5 

Kamera bağlantıları çeşitli, farklı dağıtım amaçlı 
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IBAK T 66 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 100 ve üzeri 

 

1-) LCD gösergesi ve akustik alarm kontrol ünitesi 
2-) ATC=Otomatik eğim dengesi = elekronik stabilizasyon 
fanksiyonu 
 

1. T 66 ile CC2 ve ORION 
2. T 66 ile CC3,ORION,traktör eklenti paketi 
FW66,yardımcı ışık ZSW 65 ve pnömatik teker 
3. T 66 ile CC2,ORION ve taneli tekerler 
4. T 66 ile CC2,ORION ve dişli teker 
5. T 66 ile CC5,ORION,yardımcı ışık ZSW 65 ve 
eklenebilir ağırlık 
6. T 66 ile CC5,ORION,yardımcı ışık ZSW 65 ve trakör 
eklenti paketi FW66 
7. T 66 ile CC2,ARGUS5 ve traktör eklenti paketi FW66 
8. T 66 ile CC1,ORION ve karışık tekerler 
 


