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ISO 9001

QM 00414

Kéz-Seilwinde WA 50; WA 100 
Kézi Csörlő WA 50; WA 100  
Treuil kábel WA 50; WA 100

Kompakte Hand-Seilwinde aus Aluminium-Druckguss für geringe Lasten.
y kompakte Form
y geschlossenes Gehäuse
y korrosionsbeständig
y geräuscharm
y selbsthemmend
y geringe Kurbelkraft
y abnehmbare Kurbel
y Oberfläche pulverlackbeschichtet

Kompakt kézi csörlő alumínium öntvényből kisebb súlyokhoz.            
y   kompakt kialakítás
y   zárt burkolat
y   korrózióálló
y   csendes futás
y   önzáró
y   alacsony forgatási erő
y   levehető hajtókar
y   felületkezelés: porszórt

Treuil manuel compact en coulage d´aluminium sous pression pour des charges moins élevées. 
y construction compacte
y boîte fermée
y traitement anti-corrosion
y enroulement silencieux
y frein automatique
y effort exercé sur la manivelle faible
y manivelle amovible
y traitement surface : poudrage
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Novotransz Ipari és Kereskedelmi Kft.  
Cím: 2220 Budapest/Vecsés, 

Üllői út 833.

Tel:  +36 1 297 1020
       +36 1 296 0865
       +36 1 296 0866

Fax: +36 1 294 9475 
E-mail: novotransz.bp@novotransz.hu 

Internet: http://www.novotransz.hu



Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül 

megváltoztassuk. haacon se réserve le droit de módosítót les 
caractéristiques de fia matériel.

Technische Daten  
Műszaki adatok 
Caractéristiques technikák

Technische Daten Műszaki adatok Caractéristiques techniques WA 50 WA 100

50 kg 100 kg

25 kg 43 kg

2 mm 3 mm

12 m 8 m 

80 N 60 N 

96 mm 38 mm

Zuglast 1. Seillage 

Zuglast oberste 

Seillage Drahtseil Ø 

max. Seilaufnahme 

Kurbeldruck 

Hub / Kurbelumdrehung 

Gewicht  

1.kötél pozíció

végső kötél pozíció 

drótkötél Ø 

max. kötélkapacitás  

forgatási erő

emelés / kötélforgatás

súly

charge autorisée sur la 1ère couche 

ch. autorisée sur la dernière couche 

Ø du câble 

cap. d’enroulement du câble max. 

effort manivelle 

course / tour de manivelle 

poids  1 kg 2,1 kg

Passende Seile finden sie auf Blatt 43-1/a 43-1 oldalon találhatók a megfelelő kötelek/Trouvez des câbles convenables sur dossier 43-1

Bestell-Nr.
Rendelési sz. 
N ° Code

Typ
Típus 
Type

Befestigung
Rögzítőelem

Material
Anyag 
Finition

209 017 WA 50 Wand / fal / murale Aluminium-Druckguss /  
alumínium öntvény / coulage d 'alumínium sous pression

209 018 WA 100 Wand / fal / murale Aluminium-Druckguss /  
alumínium öntvény / coulage d 'alumínium sous pression
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