
 

 

 

 

 

Информационен лист  
 

Y8 ЕЛЕКТРОМАГНИТ АПАРАТ ЗА МАГНИТНО- 
ПРАХОВ КОНТРОЛ 

 

Описание на продукта 

Y8 Yoke е лек капсулиран, захранван от батерия 
eлектромагнит, който се използва за детектиране на 
пукнатини близо до повърхността във всички феромагнитни 
материали. 

 

Акумулаторната батерия и зарядното устройство за 
батерията на Y8 Yoke са с ниска цена, леки, полюсите 
са регулируеми и това го прави един от най-гъвкавите 
апарати за магнитен контрол, които се предлагат на 
пазара. 
Полюсите са регулируеми от 25 – 250 mm, което прави 
Yoke идеален за контрол на  компоненти с 
различна геометрична форма .  

Акумулаторната батерия е комплектована с удобен 
ремък, което е важно за носенето му при полеви контрол. 

> Характеристики на 
продукта 

 

Тъй като е удобен за експлоатация с една ръка, широко 
се използва за контрол на заваръчни шевове, 
автомобилни компоненти, стоманени и чугунени 
отливки, а също и за вътрешнозаводски контрол и 
ремонти. 
 

> Ниско тегло  

 
> Преносимост 

> Свързани подвижно полюси с 25 x 
25 mm площ на полюса  

> Надвишава препоръките 
за повдигане на 
определени тежести  
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Зарядно устройство AC напрежение                                  230 V и 110 V варианти 
Честота  50/60 Hz 

Капацитет на батерията (DC)  6 V (12 A/час) 

Yoke DC напрежение  6 V 
Ток (във въздух) 1.5 A 
Тегло (Kg), повдигнато на 140 mm поле на 
полюса 

32kg 

 
Тегло         Yoke 3.8 Kg/Зарядно у-во 1.3 Kg/Батерия 2.2 Kg 

Апаратите носят марката CE и съответстват 
на директивите на ЕС √ 

Номер за поръчка 
 001Y024 – комплект, съдържащ Yoke, батерия, чанта 

за батерията и зарядно устройство 
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Спецификация и работни данни 

 

Одобрени тест тежести (предлагат се за AC и DC) 

Номер за поръчка: 026T018B 

Номер за поръчка: 026T018A 

AC тест тежест (4.5 Kg) със сертификат 
DC тест тежест (18 Kg) със сертификат 
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