Szakle miękkie
J ATECH - Krz ys ztof Jak ubczak

Żeglarstwo / Offroad / Outdoor

Najlepsza alternatywa dla szakli metalowych.
Lekkie, bezpieczne i łatwe w użytkowaniu.
Rok 2015 - wyd. 1

Zamów - tel.: 508 244 077, e-mail: biuro@jatechkj.pl

Nr kat. JSS4

Nr kat. JSS5

Nr kat. JSS6

Wersja 1

Outdoor
L i XL
Wersja 2
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Tabela parametrów szakli miękkich

Zalety szakli miękkich
 bezpieczne i proste w użyciu
 nie chłoną wody
 możliwość równoległego użycia kilku szakli dla zwiększenia obciążenia roboczego
 nie uszkadzają powłoki elementów do których są montowane
 10 x lżejsze od odpowiedników metalowych
 wysoka odporność na promieniowanie UV
 bardzo wysoka odporność na rozerwanie przy minimalnej wadze
 pozostają zablokowane nawet bez obciążenia
 łatwa do otwarcia nawet po użyciu maksymalnych obciążeń
 mogą zostać wyposażone w plecioną osłonę rurową z PP
 istnieje możliwość wykonania pętli o różnych wielkościach
 rozwinięciem szakli miękkich są pętle miękkie otwierane o długościach pałąka 30,
50 i 70cm lub inne na życzenie do użycia jako pętla pojedyncza, podwójna lub potrójna zależnie od potrzeb
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CENNIK
(brutto)

Szakle miękkie
dla żeglarstwa, offroadu, outdooru
(kolor carbon)

Nr kat.

Wersja
z taśmą zwalniającą
i rzepem do
ustabilizowania

Wersja z linką
zwalniającą Dyneeema
do zastosowań outdoor

(oferowana w zestawach po 2 sztuki)

Żeglarstwo - montaż olinowania
jachtu (np. szoty), łączenie lin
holowniczych i kotwicznych
Offorad - holowanie, łączenie lin

Outdoor - montaż i zawieszenie
osprzętu, element składowy systemu
zawieszenia hamaków, łączenie lin,
podwieszanie akcesoriów obozowych
itp.
Lekki offroad - quady
Psie zaprzęgi - łącznik

JSS2_2OL

———

18,00 zł

JSS2_2OXL

———

20,00 zł

JSS3

10,00 zł

———

JSS4_2OL

———

24,00 zł

JSS4_2OXL

———

28,00 zł

JSS4

12,00 PLN

———

JSS5

16,00 PLN

———

JSS6

25,00 PLN

———

JSS8

45,00 PLN

———

JSS10

70,00 PLN

———

JSS12

100,00 PLN

———

JSS14

130,00 PLN

———

Alternatywna rurowa
osłona z PP

1,50 PLN
dla JSS3 i JSS6

2,00 PLN
dla JSS8 i JSS14

Zastosowanie
(przykładowe)
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Obsługa szakli miękkiej
1. Otwarta szakla

2. Pociągamy za taśmę / linkę zwalniającą
w celu otwarcia pętli

3. Przekładamy węzeł przez pętlę.

4. Naciągamy zewnętrzny oplot i zaciskamy
pętlę. Szakla zamknięta.

5. Dodatkowo możemy uformować szaklę ...

6. … i zabezpieczyć taśmą rzep dla ustabilizowania.
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Inne produkty i usługi w ofercie JATECH:


Liny syntetyczne i naturalne.



Zaplatanie lin syntetycznych i naturalnych: szakle miękkie, pętle miękkie otwierane i zamknięte, breloki, bransolety, do wyciągarek offroad i
szybowcowych, cięgna dla przemysłu, szplajsy żeglarskie, artykuły dekoracyjno - rekreacyjne, inne.



Liny nierdzewne konfekcjonowane z osprzętem: terminale gwintowane,
napinacze, terminale widełkowe i oczkowe, inne.



Przeciągarki linowe, wciągniki linowe lub łańcuchowe podnośniki, trawersy, wózki i mocowania, uchwyty specjalistyczne.



Profesjonalne zblocza linowe otwierane i zamknięte oraz wielokrążki i
rolki



Osprzęt żeglarski Antal i Sprenger



Osprzęt linowy: krętliki, haki, snapszekle, szakle, karabinki, kausze,
inne.



Osprzęt asekuracyjny: uprzęże, amortyzatory, akcesoria do pracy na
linie, inne.

J ATECH - Krz yszt of Jakubczak

os. Dolnośląskie 133/28
97-400 Bełchatów
Tel.: 508 244 077
Faks: 44/ 789 03 50
E-mail: biuro@jatechkj.pl
http://www.jatechkj.pl

