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LISÄTIETOJA ZEON 10-S

Nimellinen vetokyky: 4536 kg (10000 lbs)
Moottori: Series Wound - Sarjakäämi 12V DC

Ohjaus: Kontaktori

Käyttökytkin: Kauko-ohjain 3,7m johdolla
Vaihteisto: 3-Vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde: 216:1
Kytkin: Mekaaninen rummun vapautus
Jarru: Automaattinen kartiojarru
Tiivistys IP68 luokitus
Rummun mitat: 64mm / 236mm
Paino: 34,0kg
Köysi: Spydura synteettinenköysi 9,5mm x 24,4m
Köydenohjain: Alumiininen liukukita
Suositeltu akku: 650 CCA
Akkujohdot: 1,8m
Pintakäsittely: Mattamusta pulverimaalaus

SÄHKÖVINSSI 12V DC

Vinssin mitat (L x S x K):
Integroitu: 616mm x 182mm x 267mm, Low-profile: 616mm x 182mm x 199mm

Asennuspulttien sijoitus:
254mm x 114mm (M10 4 kpl)

ZEON 10-S

12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky
kg

Nopeus
m/min

Virta
A

Vetokyky kerroksittain
kerros/kg

0 10,3 62 1 / 4536
910 4,5 144 2 / 3740
1810 3,4 215 3 / 3181
2720 2,6 380 4 / 2768
3630 2,0 353 5 / 2450
4536 1,5 409

• Siirrettävä ohjaussarja voidaan kiinnittää vinssiin tai etäasentaa, mikä sallii 
erilaiset kiinnitystavat ja ulkonäön (edellyttää siirtosarjaa, myydään erikseen).

• Kevyt alumiininen vinssin rumpu vähentää vaijerin kulumista.
• Integroitu vaijerin kiinnityskohta helpottaa vaijerin asennusta.
• Vankka alumiinirakenne on kestävä ja luovuttaa hyvin lämpöä.
• Täydellinen suojaus, pölytiivis, kestää upotuksen veteen. IP68-luokitus.
• Kontaktori ohjaus on erittäin luotettava ja säänkestävä.
• Automaattinen kartiojarru pitää nimelliskuorman ja antaa erinomaisen hallin-

nan vinssauksessa.
• Äärimmäisen kestävä kumipintainen johdollinen kauko-ohjain 3,7m johdolla.
• Valmistettu USA:ssa.

WARN® |ZEON 10-S
Suorituskykyinen, nykyaikainen kestävä rakenne

Valitse itse, miten selviydyt maastossa. WARN ZEON 10-S sähkövinssi 
on niin vahva, että se vetää mitä vain haluat – ja se näyttääkin hienolta, 
tehokkaalta ja vahvalta. Mudanpitävät tiivisteet pitävät poissa kaiken muun 
paitsi hauskuuden. Kestävä kotelo lujaa alumiinivalua, jossa on hieno mat-
tamusta pintakäsittely, 4536 kg vetovoima yksinkertaisella köydellä. Tässä 
työjuhta, johon voi luottaa vuosien ajan.Nykyaikainen ja kestävä rakenne, 
parannetut sisäiset osat ja suurempi suorituskyky sekä kestävyys - ZEON 
on uutuusnimi luotettavimmalta vinssivalmistajalta. Näyttävä ja voimakas, 
Warn ZEON 10-S on jotain mitä ei ennen ole nähty.Kontaktori sarja 
siirrettävissä irralleen vinssistä sarjojen 89970 (lyhyt sarja) ja 89960 (pitkä 
sarja) avulla.

• Täysin uusi ulkomuoto ja symmetrinen rakenne antaa vinssille edistyksellisen, 
näyttävän ja voimakkaan ulkonäön.

• Uudestaan suunniteltu planeettavaihde ja sarjakäämimoottori tuottaa no-
pean, hiljaisen ja luotettavan vetovoiman.

• Mattamusta jauhepinnoite ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tysosat sekä kytkinvipu ovat näyttäviä ja kestäviä.

MALLI: ZEON 10-S

KÄYTTÖJÄNNITE: 12V DC

VETOKYKY: 4536 kg (10000 lbs)

KÄYTTÖ: 4x4, teollisuus

TILAUSNUMERO: 89680


