
IBAK T86 / T86 HD 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 200 ve üzeri 

 

 

  IBAK T 86 DN 200 ve üzeri boruları kontrol etmek için kullanışlı bir kamera traktörüdür. Güçlü 

sürüş kabiliyeti sayesinde uzun yol alabilmektedir.Elektirkli yer ayarlama ünitesi, (opsiyon olarak 

mevcuttur) kanalizasyon borusunda kamerayı optimal yüksekliğe ayarlar.Alçaltma ünitesi ile 

birlikte, yatay/dikey bükülebilen, katlanabilen bağlayıcısı sayesinde kamera kabloları ve kamera 

bağlantısını basit ve güvenli bir şekildekamera traktöründen boruya sokar.Kontrolün ardından, 

traktörün hızlı geri vitesi sayesinde bitiş prosedürlerini yapmak daha hızlı ve kolay olur.Bütün 

bileşenler ve tüm kısmi montaj parçaları maksimum dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanmıştır.  

Hem T 76 hemde T 86 (önceki sayfalara bakın) traktöre monte edilmiş ayrı mödüler sistemlerdir 

ve kamera üssü, yükseklik ayarlama lifti ve tekerlerden oluşur.İki traktörde de kullanıcının 

gerekliliklerine göre kolayca tekrar ayarlanabilir ve bir kaç ufak manuel mudahale ile kolayca 

monte edilebilir.IBAK KRA 75 veya 85'e sahip müşteriler tekerleklerini T 76 ve 86'da da 

kullanabilir. 

 

 



IBAK T86 / T86 HD 

Kamera traktör 

Kontrol aralığı DN 200 ve üzeri 

 

 
Teknik sistem verisi  

Çalışma aralığı DN 200* ve üzeri  

Ağırlık yaklaşık 35 kg (93 boy jant ve CB3 ile)  

Yönlendirme fonksiyonu Yok  

Hız Sürekli değişken  

Bükülme konnektörü Yatay ve dikey olarak bükülebilir  

Koruma sınıfı IP 68  

Basınç izleme 2 entegre basınç sensörü 1)  

ATC 2) Yok  

Patlama koruması opsiyonel  

  

Kombinlenebilirlik   

IBAK kameraları hepsi  

IBAK kamera yuvası kamera bağlantısı CB3, LISY 3  

IBAK kablo vinçleri hepsi  

IBAK kontrol sistemleri 
T 86: BK 3.5, tüm BS      

T 86 HD: BS 7 
 

  

Aksesuarlar (opsiyonel)  

Eğim ölçümü Var  

Sıcaklık ölçümü Var, sıcaklık ölçüm modülü ile  

Ek ağırlıklar DN 300 boruları ve üzeri için  

Yardımcı ışık 
ZSW 65 DN 200 ve üzeri,      ZSW 

75 DN 300 ve üzeri 
 

 

Teker setleri 

jant, lastik, pnömatik lastik, taneli teker, 

ana çaplara uyumlu ideal teker 
 

Traktör uzatma kiti 

oval boru cihazı / devrilme koruması 
250/375 mm ya da DN 300 boruları ve 
üzeri; DN 800 boruları ve üzeri için 
traktor uzatma kiti 

 

Geri Görüş Kamerası 
RETRUS, DN 300 ve üzeri için (T 

86 HD hariç) 
 

Yanal kontrol için sürücü 

birimi LISY 3 (T 86 HD hariç)  

Yükseklik Ayarlaması 
elektrik, DN 225 ve üzeri 

için,  210 mm’ye kadar lift 
 

   

1. T 86 Kamera bağlantısı CB 3  

2. T 86 Kamera bağlantısı CB 3, 

ARGUS 5 ve elektronik 

konumlandırma ünitesi ile  

1. 

 

2. 

 

ARGUS 5 ile: DN 225 boruları ve üzeri için 

1) kontrol ünitesinde LCD gösterge ve akustik alarm  

2) ATC = Automatic Tilt Compensation = elektronik stabilizasyon 
fonksiyonu 


