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ELEMENTE DE LANT GRAD 80 IN CONFORMITATE CU EN 1677-1

CARLIG CU SIGURANTA ROTATIV MODEL L 322AN

• U.S.Patent 5,381,650&5,193,480&5,103,755 si echivalentele straine.

W.L.L.
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schimbCarbon Aliat A B C D F G H J K L M O† R S AA

 * NOTĂ: Carligele rotative din otel carbon 0.75tC-15tC: sarcina de probă este de 2 ori sarcina limita de lucru. Proiectat cu un factor de siguranţă 5 la 1. 

 Carligele rotative din otel  aliat  1,25tA-31,5tA:  sarcina  de prob este de 2,5 ori sarcina  limita de lucru. Proiectat cu un factor de siguranţă la 4 la 1.

† Carligele cu dimensiuni de la ¾ tone carbon pana la 22 tone aliat au kit de siguranta S-4320. Carligele cu dimensiuni de 31,5 tone aliat au kit  de siguranta  
PL.

COD: PP03/F01 Editia nr. 0 – Data reviziei: 01.07.2009 Pag. 1 / 1
© - 2009 TOTAL RACE IMPEX S.R.L.

Adresa: Str. Uverturii, nr. 69A, Et. 1 – Sector 6, Bucuresti – 060933  Tel / Fax: 0314 201 352
Mobile: 0728 305 610, 0728 305 611, 0728 305 612  Email: info@totalrace.ro  Web: www.totalrace.ro 

CUI: RO19794573  Reg. Com: J40/20761/2006  Cap. soc.: 1000 lei  IBAN: RO55RZBR0000060008651415  Raiffeisen Bank - Lujerului

• Forjat - călit şi revenit.
• Cârligele rotative sunt marcate cu sarcină nominală.
• Design propriu, atent forjate, metodele de calire-revenire 

controlate cu mare precizie oferă capacitatea maximă, fără a 
depăşi greutatea si dimensiunile.

• Varful carligului cu profil scazut este proiectat pentru a utiliza kitul 
de siguranta Crosby S-4320 sau PL-N. Este necesar sa 
achizitionati kitul de siguranta de la paginile 101-102 din Catalogul 
General Crosby.

• Chiar si dupa multi ani de la achiziţionarea de cârlig original kitul 
de siguranta poate fi atasat.

• Cârligele au forjate pe produs marcaje care abordează două 
caracteristici QUIC-Check ®:
◦ Indicatori de deformare - două marcaje plasate strategic, unul 

chiar mai jos de axul sau ochiul carligului si altul pe vârful 
cârligului, ce permite masurarea QUIC-Check ® pentru a 
determina dacă deschiderea acestuia sa modificat, indicand o 
utilizare incorectă sau supraincarcarea.

◦ Indicator de unghi – Indica unghiul maxim care este permis 
intre 2 ramuri de ridicare in carlig. Acest indicator de 
asemenea ofera posibilitatea de a aproxima alte unghiuri 
incluse intre doua ramuri.

• Aprobare si certificare in conformitate cu ABS 2 0 0 6  Steel  Vessel  
Rules  1- 1- 1 7. 7,  an d  ABS Guid e  for  Certific ati o n  of  Cran e s  
(ABS Ghid u l  d e  certific a r e  a  m a c a r a l e l o r).

Acest cârlig este un dispozitiv de poziţionare şi nu este destinat să se rotească sub sarcină. Pentru cârlig rotativ proiectat să 
rotească sub sarcină, vezi paginile 97, 99, 107, 108, 116 -119 din Catalogul General Crosby. Utilizarea în mediul coroziv necesită 
inspecţia axului şi a piuliţei, în conformitate cu ASME B30.10-1.2.1 (b) (2) litera (c) 2000
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