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“ Lastik Koruyucu Zincir”
“Tyre Protection Chains”

TARİHÇE

Bir aile firması olan LAS ZIRH’ın temelleri 1920 yılında kurulan Elazığ
Ticaret Odası kurucuları Fehmi ŞEDELE ve Hamdi ŞEDELE kardeşlere
dayanır. Hamdi ŞEDELE’nin (1888-1946) babası Mehmet Efendi
Harput’ta fabrika işletip başta Rusya ve Mısır olmak üzere çeşitli ülkeler
ile İthalat ve İhracat işleri yapmaktaydı.
Hamdi ŞEDELE’nin torunu girişimci Hüseyin Hamdi ŞEDELE ise
Türkiye’deki ilk lastik koruyucu zinciri 1978 yılında, İstanbul’da, bir tek
numune zincir dahi görmeden imal etmiştir. 1980’li yıllarda ihtira beratı,
patent ve marka tescillerini alarak seri üretime başlamış, 1990’lı yıllarda
ise tüm imalat aşamalarını bünyesine katarak entegre bir fabrika
haline gelmiştir. 1997 Yılında ilk ihracatını Yunanistan’a gerçekletiren
LAS ZIRH, bugün Dünya’nın 5 kıtasındaki 60 dan fazla ülkeye ihracat
yapmaktadır.
Türkiye’nin, Balkanların ve Ortadoğunun ilk lastik koruyucu zinciri
üreticisi olan LAS ZIRH 2003 yılında taşındığı İstanbul Hadımköy’deki
10 bin metrekarelik, 2007 Yılında Kırıkkale’de kurulan 7 bin metrekarelik
modern fabrikaları ile bugün Dünya’nın en büyük 3. üreticisi haline
gelmiş ve 2011 Yılında da ilk yurtdışı temsilciliği olan LAS ZIRH AFRICA’yı
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde açmıştır.
2004 yılında kar ve patinaj zincirleri, 2009 yılında da ormancılık
zincirleri üretimine başlayan LAS ZIRH bugün tüm ürün yelpazesine
sahip, sektörünün en önemli oyuncularından biridir.
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In 1920 his two sons, Fehmi and Hamdi Sedele, leading businessmen of the
region, founded the Elazığ Chamber of Commerce.
In 1978 Hamdi’s grandson, Hüseyin Hamdi Şedele, continued the Sedele
business tradition by establishing LAS ZIRH in Istanbul. A company specializing
in Tyre Protection Chain and throughout the eighties this family run enterprise
secured patents and trade mark registrations for their innovations whilst
establishing serial production.
In the 1990’s LASZIRH became an integrated manufacturer by incorporating
all the necessary production processes under its own roof. After its first LAS
ZIRH chain export to Greece in 1997 LASZIRH has established itself in the top
three Tyre Chaın export companies with exports to over 60 countries in 5
continents.
The first and most successful tyre protection chain manufacturer of the region,
LAS ZIRH now has two production factories, a modern 10,000 square metre
facility in Hadimkoy ın Istanbul and a 7,000 square metre facility located in
Kırıkkale in Ankara. LAS ZIRH launched its first overseas facility in South Africa,
under the name of LAS ZIRH Tyre Chains Africa Pty, in 2011.

HISTORY

Mehmet Efendi (1888 – 1946) was a businessman. He owned a factory in
Harput and was engaged in the import / export business, dealing mainly with
Russia and Egypt.

With the addition of snow chain production in 2004 and forestry chain
production in 2009, LAS ZIRH has created a tyre chain product range to suit
applications and clients throughout the World.

www.laszirh.com
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ŞİRKET PROFİLİ
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LAS ZIRH üretim tesisleri, özel alaşımlı çelik hammaddeden, bitmiş
mamül zincire; sıcak dövme, kumlama, kaynak, kalıphane, ısıl işlem,
kalite kontrol, boyama ve ambalaj gibi imalatın tüm aşamalarını kendi
bünyesinde barındırmaktadır.
Ayrıca kendi laboratuarında çekme, kopma, uzama testleri yaparak;
yüzey sertlik ve göbek sertliklerini Micro Vickers ve HRC sertlik ölçme
cihazları ile takip ederek, kalitesini sürekli kontrol ve kayıt altında tutan
LAS ZIRH, Patent, Marka Tescili, İhtira Beratı, Endüstriyel Tasarım Hakkı,
Faydalı Model Belgesi ve ISO 9001 – 2008, IQ NET ve TSE EN 663 kalite
belgelerine sahiptir.
LAS ZIRH, yer altı ve yer üstü madencilik, taş ve mermer ocakçılığı,
tünel, yol ve baraj inşaatları, demir çelik fabrikaları, cam fabrikaları, çöp
geri dönüşüm tesisleri, karla mücadele, ormancılık gibi farklı sektörlere
hizmet vermektedir.
Her ebat ve tip lastik için zincir üretebilme kapasitesine sahip olan LAS
ZIRH’ın değişik çalışma şartlarına göre tasarlanmış 12, 14, 16, 18, 20, 22
ve 23mm modelleri; Kare, Altıgen ve Ongen örgü çeşitleri mevcuttur.
Dünya standartlarında ambalajladığı zincir ve yedek parçalarını İstanbul
ve Ankara’daki stoklarında, derhal teslim etmekte, İstanbul, Ankara,
Kırıkkale, Denizli ve Diyarbakır’da bulunan yaygın servis ağı ile Türkiye’nin
her noktasına en geç 24 saat içerisinde ulaşacak hızlı servis, montaj ve
yedek parça hizmeti verebilmektedir.
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Has more than 3000 end users in Open Pit and Underground Mining,
Tunnelling, Quarrying, Recycling, Cement Plants, Forestry, Earth Moving, Hot
Slag Operations, Scrap Yards, Metal and Glass Works and Snow Removing
Applications.
LAS ZIRH has the capacity to produce TPC’s in every size for every type of tyre
in 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 23mm models in Square, Hexagon and in Deca
types.
LAS ZIRH has the capacity of immediate delivery of the chains and spare
parts from the stock and technical support for installation and maintenance
worldwide. Local dealers, distributors and solutions partners in 6 continents,
more than 60 countries ready to give you the best service.
LAS ZIRH has its own department of packaging for spare parts and wooden
transport crates for the chains in E.U. and ISPN Standard.

www.laszirh.com

COMPANY PROFILE

LAS ZIRH manufactures chains in totality in its own modern factories
including forging, welding, heat treatment, mould making, quality control
lab. in Istanbul and in Ankara Turkey with its own brand name, patent,
industrial design rights and engineering under the quality standards of EN
– TSE 663 and ISO 9001 – 2008 Quality Standart Certificates.
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İMALAT

1978 Yılından beri imalatın içinde olan LAS ZIRH, zincir modellerinin ve dövme kalıplarının tasarımından başlayarak üretiminin tüm
aşamalarını kendi bünyesinde, en yüksek verim ve en düşük maliyetle gerçekleştirmektedir. Elektrikli indüksiyon fırınlarında saniyeler içinde
1.000 Dereceye kadar tavlanan özel alaşımlı çelikler 600 ve 800 tonluk hidrolik-pnömatik çekiçlerle dövülerek birer zincir baklası haline gelir.
Kumlama tezgahlarında yüzeyleri temizlenen baklalar, istenen ölçüde zincirlere dönüştürülmek üzere, yine özel alaşımlı çeliklerden üretilen
halkalarla, alın kaynağı ( flash butt welding ) teknolojisi ile birleştirilirler. Herhangi bir kaynak teli ya da elektrotu kullanılmayan bu teknolojide
halkalar arada başka bir yabancı maddeye gerek duymadan gerçek anlamda kaynar ve çok ağır çalışma şartlarında dahi asla kopmaz.
Atmosfer kontrollü propan gazlı fırınlarda ve tuz banyolarında 900 dereceye kadar ısıtılan zincirler yağ ya da su banyolarında soğutularak
sertleştirilir, meneviş fırınlarında gerginlikleri giderilir, istenilen esneklik ve sertlik değerleri verilerek, zorlu şantiye ve ocak şartlarında
aşınmadan uzun süre çalışmak üzere hazırlanırlar…

Kalite
Yılların tecrübesiyle, günümüz teknolojisini bir arada kullanarak kaliteden ödün vermeme prensibi ile çalışan LAS ZIRH, ISO 9001 kalite
yönetimi ilkeleri ile üretim yapmakta, üretiminin tüm aşamalarını kayıt altında tutmaktadır ve bütün ürünleri TSE Kalite Standartlarına
uymaktadır. Her bir zincire verilen seri numarası ile zincirin üretiminde kullanılan hammaddeden, üretim aşamasındaki işçilik detaylarına
kadar tüm verilere ulaşılabilmektedir. Zincir yapımı için özel teknik şartnameler ile çelik ürettiren LAS ZIRH, her zaman sertifikalı, ultrasonik
çatlak kontrollü ve vakumlu çelikler kullanmaktadır.
Hammadde girdi kontrollerinden, sevkiyat çıkış takiplerine kadar, üretimin tüm aşamaları 40 tonluk çekme, kopma, ezme ve uzama
testleri, HRC ve MicroVickers Sertlik Ölçme sistemleri, metal iç yapı mikroskopları ile sürekli ve düzenli bir şekilde kontrol ve kayıt altında
tutulmaktadır,
En önemlisi ise üretimin özünde iş güvenliği ve sağlığı ile çevreye duyarlılık olduğunun bilinciyle üretim yapan LAS ZIRH, yalnızca ticari bir
şirket değil, kültürel ve sosyal bir kurum olarak 1978 yılından beri küçük ama emin adımlarla hep ileriye doğru yürümüştür.

Ar/Ge – İnovasyon
Üretim sürecine Türkiye’nin ve Dünya’nın en büyük çelik üreticilerinde özel olarak ürettirdiği hammaddenin kalitesi ile başlayan LAS ZIRH,
genç, eğitimli ve deneyimli kadrosu ile sürekli araştırma ve geliştirme yapmaktadır.
Dünya pazarının değişen koşullarına, her geçen gün ağırlaşan ocak ve şantiye şartlarına, büyüyen makine ölçülerine uyum sağlamak için
sürekli yeni modeller, tasarımlar, iyileştirmeler yapmaktadır. Çeşitli projeleri TÜBİTAK ve KOSGEB’ten teşvik alan LAS ZIRH, CAD/CAM ve 3D
modelleme yapmakta, 3&4 Eksen CNC işleme merkezlerinde, hızlı ve verimli bir şekilde kendi kalıp ve parçalarını üretmektedir.
Farklı çalışma ortamlarına göre yeni modeller geliştirme konusunda da müşterilerine çözüm ortaklığı ve bilgi paylaşımı sunan LAS ZIRH,
sektöründe öncü bir kurum olarak her türlü gelişime, yeniliğe, proje geliştirmeye açık ve esnek bir kuruluştur.
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PRODUCTION

LAS ZIRH Tyre Chains are manufactured from special chrome, manganese and molybdenum steel alloys manufactured in the EU. These
steels are highly resistant to both wear and fracturing. These certified, vacuumed and ultra sound inspected materials are manufactured
from the technical specifications of LAS ZIRH especially for the production of tyre chains.
LAS ZIRH manufactures its own chain links, not through casting processes but utilising our in-house forging equipment featuring Hydraulic
Pneumatic hammers. Up to 5 blows per link optimises the link hardness and the links finish quality. Our PLC controlled Induction Heating
systems used before forging heats the link blank equally and preserves the steels structures. All forging moulds are designed and produced
in-house using CNC machine processes, optimising links in order not to damage the tyres. Our high performance chain rings are welded
with automatic flash butt welding systems.
The priority of LAS ZIRH is always the health and safety of our employees and focusing on environment friendly production methods.
Quality
All LAS ZIRH products are warranted and manufactured under the quality certificates of ISO 9001, TSE EN 663 and IQ NET. Through our
highly evolved heat treatment systems LAS ZIRH chains obtain up to 700 Hv1 hardness at the surface yet remain flexible and unbreakable
in the core.
Our quality control systems ensure quality consistency through the use of 40 ton pull-testing equipment, Micro Vickers and Rockwell
hardness measurements devices and special electron microscopes.
Each chain we produce has an individual serial number and a sample of each chain manufactured along with its production detail and
test data is kept in our plant for future analysis.
LAS ZIRH R&D and Innovation
Our blend of young and experienced, well-educated engineers are continuously searching for innovation. LAS ZIRH utilises CAD/CAM
software, 3D modelling and CNC machines to create new applications and advances in design and production. This creates higher
performance chain with longer operating life resulting in lower costs per hour for our customers.
Some of our LAS ZIRH projects such as the 24mm chaın and forged ring design are supported by the State Science and Technology Institute.
LAS ZIRH is always ready for change and innovation, promoting and encouraging our staff to create new ideas and welcomıng feedback
and high demands from our most important partners – our valued LAS ZIRH customers!
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KÜÇÜK MAKİNELER

SMALL & COMPACT MACHINES

X12 Universal
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 29 x 39 x 61

Motor Gücü : 42 kW - 125 kW
Çalışma Ağırlığı : 3 – 20 ton
Lastik Ölçüleri: 10x16.5, 12x16.5, 17.5x25, 20.5x25, 23.5x25
Çalışma Sahaları : Geri Dönüşüm, Hurda, Cam, Metal
İşletmeleri, Tünelcilik
Link Dimension (w x h x l) : 29 x 39 x 61

Engine Power : 42 kW - 125 kW
Operation Weight : 3 – 20 tons
Tyre Sizes : 10x16.5, 12x16.5, 17.5x25, 20.5x25, 23.5x25
Applications : Recycling, Scrap, Glass & Metal Works,
Tunnelling

X14 Superstone
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 21 x 45 x 76

Motor Gücü : 70kW - 125 kW
Çalışma Ağırlığı : 10 - 28 ton
Lastik Ölçüleri : 17.5x25, 20.5x25, 23.5x25, 26.5x25
Çalışma Sahaları : Kireçtaşı, Traverten, Harfiyat, Dekapaj
Link Dimension (w x h x l) : 21 x 45 x 76

Engine Power : 70kW - 125 kW
Operation Weight : 10 – 28 tons
Tyre Sizes : 17.5x25, 20.5x25, 23.5x25, 26.5x25
Applications : Limestone, Travertine, Earthmoving, General Purpose
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ORTA MAKİNELER
MEDIUM MACHINES

X16 Superstone
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 23 x 50 x 81

Motor Gücü : 115 kW – 274 kW
Çalışma Ağırlığı : 15 – 35 ton
Lastik Ölçüleri: 17.5x25, 20.5x25, 23.5x25, 26.5x25, 29.5x25
Çalışma Sahaları : Mermer, Kireçtaşı, Mıcır, Agrega,
Harfiyat
Link Dimension (w x h x l) : 23 x 50 x 81

Engine Power : 115 kW – 274 kW
Operation Weight : 15 – 35 tons
Tyre Sizes : 17.5x25, 20.5x25, 23.5x25, 26.5x25, 29.5x25
Applications : Marble, Limestone, Slate, Aggregate, Earth
Moving

X16 Royalrock
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 23 x 54 x 85

Motor Gücü : 199 kW – 274 kW
Çalışma Ağırlığı : 25 – 35 ton
Lastik Ölçüleri : 26.5x25, 29.5x25
Çalışma Sahaları : Mermer, Kireçtaşı, Mıcır, Agrega,
Harfiyat
Link Dimension (w x h x l) : 23 x 54 x 85

Engine Power : 199 kW – 274 kW
Operation Weight : 25 – 35 tons
Tyre Sizes : 26.5x25, 29.5x25
Applications : Marble, Aggregate, Slate, Limestone, Earth Moving

www.laszirh.com
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BÜYÜK MAKİNELER

LARGE MACHINES

X18 Ultra
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 30 x 57 x 87

Motor Gücü : 274 kW – 403 kW
Çalışma Ağırlığı : 56 – 82 ton
Lastik Ölçüleri : 29.5x25, 35/65-33
Applications : Mermer, Kireçtaşı, Mıcır, Agrega, Harfiyat
Link Dimension (w x h x l) : 30 x 57 x 87

Engine Power : 274 kW – 403 kW
Operation Weight : 56 – 82 tons
Tyre Sizes : 29.5x25, 35/65-33
Applications : Marble, Aggregate, Slate, Limestone, Earth Moving

X18 Royalrock
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 32 x 59 x 90

Motor Gücü : 199 kW – 403 kW
Çalışma Ağırlığı : 20 – 82 ton
Lastik Ölçüleri : 26.5x25, 29.5x25, 35/65-33
Çalışma Sahası : Agrega, Mıcır, Kuvarz, Diyabaz
Link Dimension (w x h x l) : 32 x 59 x 90

Engine Power : 199 kW – 403 kW
Operation Weight : 20 – 82 tons
Tyre Sizes : 26.5x25, 29.5x25, 35/65-33
Applications : Aggregate, Slate, Quartz, Diabase
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BÜYÜK MAKİNELER
LARGE MACHINES

X18 Universal
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 44 x 62 x 96

Motor Gücü : 199 kW – 607 kW
Çalışma Ağırlığı : 25 – 100 ton
Lastik Ölçüleri : 26.5x25, 29.5x25, 35/65-33, 40/65-39, 45/65-45
Kullanım Sahası : Sıcak Cüruf, Hurda, Granit, Madencilik
Link Dimension (w x h x l) : 44 x 62 x 96

Engine Power : 199 kW – 607 kW
Operation Weight : 25 – 100 tons
Tyre Sizes : 26.5x25, 29.5x25, 35/65-33, 40/65-39, 45/65-45
Applications : Hot Slag, Scrap, Granite, Open Pit Mining

X20 Royalrock
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 38 x 67 x 105

Motor Gücü : 403 kW – 607 kW
Çalışma Ağırlığı : 50 – 100 ton
Lastik Ölçüleri : 35/65-33, 40/65-39, 45/65-45
Çalışma Sahası : Sıcak Cüruf, Hurda, Granit, Madencilik
Link Dimension (w x h x l) : 38 x 67 x 105

Engine Power : 403 kW – 607 kW
Operation Weight : 50 – 100 tons
Tyre Sizes : 35/65-33, 40/65-39, 45/65-45
Applications : Hot Slag, Scrap, Granite, Open Pit Mining

www.laszirh.com
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XL MAKİNELER
XL MACHINES

X22 Universal
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 58 x 78 x 112

Motor Gücü : 607 kW – 1092 kW
Çalışma Ağırlığı : 100 – 200 ton
Lastik Ölçüleri :
45/65-45, 50/65-51, 50/80-57, 55/80-57
Çalışma Sahası : Madencilik
Link Dimension (w x h x l) : 58 x 78 x 112

Engine Power : 607 kW – 1092 kW
Operation Weight : 100 - 200 tons
Tyre Sizes : 45/65-45, 50/65-51, 50/80-57, 55/80 - 57
Applications : Open Pit Mining

X23 Royalrock
Bakla Ölçüleri (e x y x b) : 60 x 86 x 116

Motor Gücü : 1092 kW – 1715 kW
Çalışma Ağırlığı : 150 – 400 ton
Lastik Ölçüsü :
50/80-57, 53.5/85-57, 55/80-57, 58/85-57, 60/80-57
Çalışma Sahası : Madencilik
Link Dimension (w x h x l) : 60 x 86 x 116

Engine Power : 1092 kW – 1715 kW
Operation Weight : 150 - 400 tons
Tyre Sizes : 50/80-57, 53.5/85-57, 55/80-57, 58/85-57, 60/80-57
Applications : Open Pit Mining
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ÖRGÜ MODELLERİ

MESH CONFIGURATIONS
KARE / SQUARE

ALTIGEN / HEXAGON

Tam Koruma, Tam Çekiş
Full Protection, Full Traction

KARE / SQUARE 		

ONGEN / DECA

Yarı Koruma, Tam Çekiş
Half Protection, Full Traction

4x4

ALTIGEN / HEXAGON		

www.laszirh.com

Tam Çekiş, Patinaj
Full Traction

6x6

ONGEN / DECA		

10x10
13

LAS ZIRH ZİNCİRLERİNDEN
EN YÜKSEK VERİMİ ALMAK İÇİN

FOR THE HIGHEST
PERFORMANCE OF LAS ZIRH CHAINS

•

•

•
•
•

•

•
•

Zincirli lastiğin havası her zaman katalog basıncında olmalıdır. Ne
düşük basınçta ne de yüksek basınçta çalıştırılmamalıdır.
Zincir, makinenin tek lastiğinde kullanılmamalıdır, her zaman çift
olarak kullanılmalıdır.
Zincirli makine mümkünse beton ve asfalt zeminde
çalıştırılmamalıdır.
Zincir asla çok gergin ya da çok gevşek kullanılmamalıdır. Bu ideal
gerginliği gergi zincirini yere en yakın noktasından kendinize doğru
3-4 cm çekebilmeniz ya da zincirli lastiğin önünde oluşması gereken
küçük bir gevşeklik torbacığından anlayabilirsiniz.
Zincirli makine kısa mesafeler içinde kullanılmalıdır. Makinenin uzun
mesafeler katetmesi hem zincir, hem lastik, hem de makine için
çok zararlıdır. Çünkü iş makineleri ve LAS ZIRH Koruyucu Zincirleri
şantiye şartları düşünülerek tasarlanmıştır.
Hasar gören parçalar derhal orijinal LAS ZIRH yedekleri ile
değiştirilmelidir. Böylece hasar daha fazla büyümeden, bağlantılı
parçalara zarar vermeden engellenebilir.
Eğer bir tam zincirin % 5 in den daha fazla yedek parça kullanılmış
ise o zincirin ekonomik ömrü tamamlanmış demektir. Daha
yüksek verim ve düşük maliyet için derhal LAS ZIRH yetkilileri ile
görüşülmelidir.

•
•
•
•

•
•
•

Check the air pressure of the tyres, it must be at the correct
pressure, adjust if necessary. And keep it in proper pressure
during the operation.
Do not use the tyre protection chain on one wheel only. Always
mount in pairs.
Do not use TPC on concrete or asphalt ground.
TPC must not be used too much tensioned or too much loosen.
This can be adjusted according to the a small bag in front of the
tyre which has to be.
The vehicle must drive short distances. Because TPC are
produced considering service in quarry and mining conditions.
Driving long distances will damage the TPC, the tyre and the
vehicle itself.
Take care that the wheels do not spin. The spinning of the TPC
tyre causes seriously damages both on the TPC and the tyre.
Replace the damaged parts immediately using original LAS
ZIRH spare parts to prevent more damages on neighbour parts.
If more than 5% of the whole TPC replaced by the spare parts,
than the economical life of the TPC is over. Keep on operating
this TPC will cost more.

Zincir Kullanabilmek için makine ile lastik arasında olması gereken boşluk.
Minimum Clearance Between Tyres and the Vehicle’s Body

A (mm)

B (mm)

14

LAS ZIRH Models

A

B

Universal X12

42

62

Superstone X14

50

74

Superstone X16

56

82

Ultra X18

56

82

Royalrock X18

68

98

Universal X18

72

100

Royalrock X20

80

102

Universal X22

90

110

Royalrock X23

100

120
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ZİNCİR MONTAJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zincir YÜZÜ YERE GELECEK şekilde, takılacak lastiğin önüne serilir.
Gerdirme zinciri , zincirin baş ucundaki iki köşeye bir “U” şeklinde takılır.
Lastik zincirin üzerine, en uca kadar ilerletilir.
“U” şeklindeki gerdirme zinciri lastiğin bir dişine tutturulur ve makine geriye
sürülerek zincir lastiğe sarılmaya başlanır.
Bir tur tamamlanıp, zincirin iki ucu birleştiğinde gerdirme zinciri aradan çıkarılır.
Zincirin iki ucundaki halkalar, bakla kilitler ile birleştirilir, pimler kilitlere çakılır.
Gerdirme zinciri lastiğin dış kenarındaki boş halkalardan tek tek geçirilerek bir
tur attırılır.
Zincirin önünde ve kenarında boşluk bitene kadar, gerdirme zinciri sağlam
şekilde (çelik halat veya ikinci bir gergi zinciri ile) kepçe kovasının dişlerine
uzatılır ve YAVAŞ YAVAŞ gerdirilir.
Gergi zinciri yeteri kadar gerdirildikten sonra boşta kalan kısmı mapa ile boş
halkalara tutturulur.

MOUNTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The chain is layed on a flat surface , in front of tyre as the working face will be downwards.
The tension chain is hooked like “U” to furter corners of the chain.
The tyre is drived onto the chain furter to the end.
“U” shaped tension chain at the end , is hanged onto the tyre and driving back the
machine, it begins to pull on.
After a complete tour of tyre, when the tips of the chain come together, the tension
chain is put off.
The rings at the two tips of chain is locked to each other with “ repair links”
The tension chain is drawed the guide rings one by one at the outher side of tyre.
Tension chain is lengthened to the bucket by an other chain or by a steel rope as secure
as possible, and it is began to tension very by using bucket, till there would be no
looseness in front and at the sides of the chain.
After it is tensioned enough ( just a small bag in the direction of moving ) the spare part
of the tension chain is passed through the guide rings and hanged one of them by
shacle.

www.laszirh.com
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YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS

a
c

c

b

PARÇA ADI / PART NAME

a

2

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0101

a

Kilit Baklası
Repair Link

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0102

b

Kilit İçi
Locking Block

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0103

c

Kalın - İnce Pim
Roll Pins

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0104

Halka Kilit Takımı
Repair Ring Kit

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0201

a

Kilit Halkası
Repair Ring

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0202

b

Pabuç
Tag

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0203

c

Pim
Roll Pins

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0204

X12
X14
X16
X18

X20
X22
X23

0301

2

3

4

5

6
7

8

9
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PARÇA KODU /
PART NO

Bakla Kilit Takımı
Repair Link Kit

1

b

1

TİP / TYPE

3

Açık Halka
Connection Ring

4

Mapa
Shakle

5

Kilitli Mapa
Locking Shakle

Standart
Standard

0707

6

Gergi Zinciri
Tension Chain

Ölçülü
Size Based

0601

7

Kilit Levyesi
Link Lever

Standart
Standard

0701

8

Pim Çıkarıcı
Pin Punch

Ölçülü
Size Based

0801

9

Zincir Gerdirme
Chain Puller

Standart
Standard

0901

www.sdl.com.tr

10 mm
12 mm
13 mm

0506

Özel İmalat

Patinaj Zincirleri

Orman Zincirleri

Special Productions

Traction Chains

Forestry Chains

www.laszirh.com
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ÇEVRE DOSTU
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

LAS ZIRH imalat atıklarını,
çözüm ortakları ile birlikte geri kazanıyor ve
çevremizin korunmasına katkı sağlıyor…

		
Las Zırh recycles the wastes of production and
works to save our planet with effective solution partners :

LAS ZIRH, WWF-Türkiye’nin yürüttüğü, Türkiye’nin Canı Kampanyası’na destek olmaktan gurur duyuyor.
Verilen bu destekle WWF-Türkiye, Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş türlerini korumaya yönelik
projelerine can veriyor.

LAS ZIRH proudly supports WWF - Turkey’s:
“Turkey’s Life Campaign”
We love and respect our planet…
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KANITLANMIŞ VE BELGELENMİŞ KALİTE
PROVEN AND CERTIFIED QUALITY

www.laszirh.com
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İstanbul / Satış - Fabrika / HEAD OFFICE - FACTORY
Atatürk San. Bölgesi
Hakkı İleri Cad. No:54
P.O. Box 47 Hadımköy
İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 212 771 44 10
Fax : +90 212 771 44 19

Ankara Satış / SHOWROOM
22. Cad. 692. Sok. No:5
İvedik O.S.B.
Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 312 394 06 18
Fax : +90 312 394 06 21

Kırıkkale Fabrika / FACTORY
Kızılırmak Cad.
2. Sok. No:14
Organize Sanayi Bölgesi Yahşiyan
Kırıkkale / TÜRKİYE
Tel : +90 318 321 32 19
Fax : +90 318 321 32 90

Denizli
Kaklık Küçük Sanayi Sitesi
B-1 Blok No: 5-28 Kaklık
Denizli / TÜRKİYE
Tel : +90 258 816 22 55
Fax : +90 258 816 22 54

Diyarbakır
2. Sanayi Sitesi
A/4 Blok No:19
Diyarbakır / TÜRKİYE
Tel : +90 412 237 41 49
Fax : +90 412 237 41 79

LAS ZIRH Tyre Chains Africa (Pty) Ltd.
Bitflow Business Park 7 Visagie Street
Pretoriusstad - P.OB. 1644 1490 Nigel - South Africa
Tel : 0027 71 979 2069
: 0027 83 264 3384
: 0027 83 674 9273
Fax : 0027 86 235 1215

