
Patinaj Zincirleri



ZİNTAŞ A.Ş. 70’lerin sonunda küresel marka olma vizyonu ile kurulmuş 
yüksek teknolojinin gücüne ve sürekli gelişime inancı ile günümüzde 
30’dan fazla ülkeye ihracat yapan uluslararası bir firmadır. 

Günümüzde 25.000 m2 açık, 10.000 m2 kapalı alanı ve ileri teknoloji 125 makine istasyonu ile ZİNTAŞ 

A.Ş. maden zincirleri ile konveyörlü taşıma sistemleri ve kömür pullukları için zincirler, kaldırma ve 

taşıma amaçlı Grade 100’e kadar yüksek dayanımlı ve alaşımlı zincirler, lokmalı ve lokmasız gemi 

zincirleri, tarım sektörü için kalibre edilmiş yüksek alaşımlı sıyırıcı zincirler, çimento sanayi için özel 

olarak tasarlanmış yüksek sıcaklık ve yüksek aşınma mukavemetli zincirler, ormancılık sektörü için 

özel tasarlanmış zincirler, patinaj zincirleri, lastik koruyucu zincirler, transmisyon zincirleri ve zincir 

aksesuarları üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.

ZİNTAŞ A.Ş. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasyonunu 1996 yılında alarak Türkiye’de bu belgeye 

sahip olan ilk zincir üreticisi konumuna gelmiştir.

ZİNTAŞ A.Ş. 35 yıllık tecrübe, güvenilirlik, geniş ürün yelpazesi ve gelişen üretim teknolojileri ile  

yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri garantisi altına alır.

ZİNTAŞ A.Ş., müşteri memnuniyeti prensibine dayalı, çevre dostu üretim teknolojileri ve geri 

dönüşümlü hammadde ve ürünleri ile kalite hedeflerinin bilincinde hareket etmektedir. ZİNTAŞ A.Ş. 

başarılı, dinamik ve esnek çalışanları ile müşterilerine 35 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Kurum 

kültürümüzün bir yansıması olarak herbir çalışanımız kendisini tüm sistemin en güçlü halkası olmaya 

ve bu sorumluluğun önceliği ile çalışmaya adamıştır.

Firma 
Profili
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“Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.”

Amacımız hammadde tedarikinden pazar aşamasına kadar 

herbir ürünü geliştirmek ve mükemmelleştirmektir. Bunu 

sağlamak için uluslararası standartlar ve kalite yönetim sis-

temimize uygun olarak testler yapılır, hassas ve kapsamlı 

kalite kontrol prosesleri yerine getirilmektedir. 

Ürünlerimizin güvenilirliği için kalite yönetim sistemimiz 

temel ilkemizdir. Uluslararası ve ulusal sertifikasyon kuru-

luşları tarafından alınan belgeler ve sertifikalar kalite siste-

mi yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını sürekli göz önünde bulun-

durarak müşterilerimize özel ölçü ve hammaddelerle özel 

üretim zincirler sunmaktayız.

ZİNTAŞ A.Ş. bağımsız ve güvenilir bir iş ortağı, 1979’dan 

beri faaliyette olan güçlü bir aile şirketidir. Tüm müşteri ve 

tedarikçileriyle iyi ilişkiler kurarak işbirliği içinde çalışma ile 

ortak hedef ve başarıların takipçisidir. Müşteri ilişkilerimizi 

kalıcı kılmak, müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı Kalite 

Yönetim Sistemimizle desteklenmiştir.

Kalite

Müşteri İlişkileri &
Güvenirlik

“Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.”

2 3



Basında Zintaş
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Zincir Çelikleri

Endüstriyel çelikler, madencilik ve konveyör uygulamaları için kullanılan zincirler, taşıma, kaldırma ve 

hareket amaçlı kullanılan zincirler, gemi sektöründe kullanılan zincirler, tarım ve ormancılıkta kullanılan 

zincirler gibi farklı uygulamalara göre özel olarak seçilmektedir.

Büyük yüklerin kaldırılması ve taşınmasında ayrıca hareket ettirilmesinde yuvarlak baklalı zincirler kulla-

nılmaktadır. Zincirler madencilik sektöründe kazıyıcı paletler arasında, kaldırma amaçlı olarak vinçlerde, 

yüksek hacim ve ağırlıklı dökme malzemelerin taşınmasında, gemicilik sanayinde ve yüklerin sabitlenme-

si amaçlı  gibi pek çok uygulama alanına sahiptir. Yuvarlak baklalı zincir ve ekipmanları, alaşımsız- düşük 

karbonlu - alaşımlı ve özel modern çelikler kullanılarak Grade 100’e kadar imal edilebilmektedir. Zincir 

üretimi için DIN 17115/2012-07 (TS 2835/1977) zincir malzemeleri normunda uygun imalat ve teslim 

koşulları sunan yurt dışı ve özellikle yurt içi tedarikçilerden mekanik, fiziksel, teknik özelliklerde yüksek 

performans sunan hammaddeler titizlikle seçilmektedir. 

Zincirlere uygulanan ısıl işlem proseslerini incelemek için Demir- karbon denge diyagramında önemli ve 

kritik sıcaklıklar mevcuttur. 

A1:  Ötektik reaksiyon başlangıç sıcaklığı (723 °C)

A3:  α-demirin γ-demire dönüşüm sıcaklığı (Saf demir için 910 °C’dir fakat karbon 

 ilavesiyle dönüşüm sıcaklığı kademeli olarak düşmektedir)

A4:  γ-demirin δ-demire (saf demirin 1390 °C, fakat dönüşüm sıcaklığı karbon ilavesiyle artar) 

A2:  Kalıcı mıknatıslanma özelliğinin kaybolma noktası (Saf demir için 769 °C)

Diyagram yavaş ısıtma  sonrasındaki dönüşümleri gös-

termektedir. Bununla birlikte zincirin kaynağı esna-

sındaki hızlı ısınma ve soğuma oranları demir-karbon 

diyagramındaki sıcaklıkları ciddi şekilde etkiler, kaynak 

metalurjisi daha karmaşık bir hal alır.

Kaynak işlemi sonrası ısıl işlem prosesleri profesyonel 

bir altyapı ve sistem gerektirir. ZİNTAŞ A.Ş. kendi bünye-

sindeki kontinü induksiyon ve sementasyon hatlarında, 

farklı uygulamalar için farklı teknik gerektiren zincir ısıl 

işlem proseslerini gerçekleştirmektedir. Bu sayede çekir-

dekteki tokluk ve süneklik korunurken mekanik özellikler 

optimum seviyeye getirilir.

Alaşım Elementlerinin Zincir Çeliklerine Etkileri

Zincir çeliklerinin bünyesine katılan alaşım elementleri zincir çeliklerinin mekanik özelliklerini artırır. Zincir 

imalatında farklı zincir uygulamaları ve yük koşullarına göre düşük alaşımlı,  alaşımlı, düşük karbonlu ve 

özel modern çelikler kullanılmaktadır. 

Zincir imalatına başlarken uygun ve doğru hammadde seçimi son derece önemlidir. Seçim profesyonelce 

yapılmazsa işlem başarısız olur. Malzeme seçimi kaldırma, taşıma ve hareket amaçlı yüksek çekme 

mukavemeti,  madencilik ve tarım sanayi sektörlerinde yüksek aşınma mukavemeti, denizcilik endüstrisi 

için yüksek korozyon direnci gerektiren uygulamalarda kullanılması, ısıl işlem ve yüzey sertleştirme 

yapılabilme kabiliyeti gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır. Yüksek özellikli zincir imalatı ileri 

üretim teknolojileri gerektirir; ZİNTAŞ A.Ş. yurt içi ve yurt dışında tanınmış ve profesyonel tedarikçilerle iyi 

bir işbirliği içinde çalışır. 

 Gerilme Uzama Eğrisi

Zincir baklaları dış yüklere maruz kalmak suretiyle zamanla şekil değiştirebilir. Yük ortadan kaldırıldığında 

zincir baklasının deforme olmadan eski halini alması elastik davranıştır, bu sınıra kadar uygulanan yük 

elastik limittir. Elastik limit aşıldığında, zincir baklalarında kalıcı deformasyon olarak adlandırılan kalıcı 

uzama söz konusu olur. Elastik sınırı aşmadığı sürece deformasyon yükle doğru orantılı dolayısıyla uzama 

ve gerilme birbiriyle doğru orantılıdır. 

OA : Hooke kuralının geçerli olduğu elastik bölge.

A : Elastik sınır, yük ortadan kalktığında kalıcı uzama göstermeksizin malzemenin 

   dayanabileceği max gerilme.

A’ : Oransal sınır, ölçme cihazının hassasiyetine bağlı olarak elastik sınırın belirlenmesi. 

   Oransal sınır, gerilme-uzama eğrisinin doğrusallıktan sapmaya başladığı andaki gerilme.

B : Akma mukavemeti, mühendislik uygulamalarında %0.2 kalıcı uzamanın meydana 

   geldiği ve elastik davranışa ait kullanışlı bir yaklaşım olan  sınır.

 

0C : Kalıcı uzama, elastic sınırın aşılması neticesinde söz konusu olur. 

   Uzama ile birlikte plastik deformasyon artarken malzemede pekleşme başlar 

Rm : Maksimum çekme mukavemeti, maksimum yükün uygulanmasıyla zincir baklasında 

   kesit çapının küçülmesi ve deformasyonun zincir baklası kopana kadar devam etmesi.
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Gerilme Uzama Eğrisi

Zincir üretim prosesi sonrası, TS 138 EN 10002-1 : 2004 standardına göre gerçekleştirilen zincir çekme tes-

ti neticesinde sünek veya gevrek kopma davranışı gösterir. Yakma alın kaynağı ve baskı alın kaynağı pro-

seslerinden herhangi biri ile kaynak işlemi ve/veya ısıl işlem veya sementasyon proseslerinin ardından, 

zincirler çekme testine tabi tutulur. Özellikle ısıl işlem ve sementasyon işlemlerinin ardından kopmanın 

gevrek veya sünek davranış gösterme kontrolü son derece önemlidir. 

Kalibrasyon işlemi ve çekme testleri neticesinde malzeme ve kaynak bölgesinin kalite kontrol prosesleri 

sağlanmış olur. Kalite kontrol proseslerini mükemmelleştirmek için çekme testlerine ilave olarak bağım-

sız kuruluşlarca sertifikalandırılmış ve kalibrasyonu yapılan test cihazlarımızla Rockwell sertlik deneyi ve 

metalografik muayeneler gerçekleştirilir. 

Seçim Kriterleri

Zincir seçimi yapılırken ölçü kriteri, çalışma yükü, yorulma kriteri, çalışma sıcaklığı, kullanım amacı, darbe 

etkisi, çalışma ortamındaki sürtünme ve aşınma etkileri gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Sipariş-

ten önce müşteriyle istişare edilerek uygulamaya en uygun hammadde ve zincir seçimi yapılır. 

Belli bir malzeme için emniyetli çalışma gerilmesi σw notasyonu ile gösterilir. Emniyetli çalışma gerilme-

si, yerel teknik kuruluşlar ile Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) ve Uluslararası Standartlar 

Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenmiştir. Statik ve dinamik yüklerin bileşkesi olan yüklere maruz 

kalan zincir uygulamalarında emniyetli çalışma gerilmesi, çekme mukavemetinin emniyet katsayısına 

bölünmesi ile elde edilir.

σ
w

=σ
u
/N

u

σ 
w
 : Emniyetli çalışma gerilmesi

σ 
u
 : Çekme (kopma) dayanımı

N 
u
 : Çekme dayanımına bağlı emniyet katsayısı

Dizayn kriteri olarak Kalite Sınıfı 80 ve 100 olan kaldırma amaçlı zincirler ile maden 

zincirlerinde ISO tarafından belirlenen emniyet katsayısı 4:1 dir.

WL : PL : BL = 1 : 2.5 :4

WL (Çalışma Yükü- [kg])  Zincir baklalarının uzunluğu boyunca statik ve dinamik yüklerin bileşkesi olan 

maksimum yükte çalışması özelliğidir.

PL (Test Yükü- [N]) Zincirlerin tedrici olarak artan çekme yükü altında dayanabileceği  minimum yüktür. 

Test yükü, imalat esnasında zincirin akma eğilimine girdiği anı ifade eder ve dizayn kriteri olarak kullanıl-

maz. 

BL (Minimum Kopma Yükü –[N]) Standart çekme test cihazında çekme çeneleri arasında yer alan zincir 

baklalarının sürekli artan çekme yüküne maruz kalması ile kopma davranışını gösterdiği andaki yüktür.

Isıl İşlem

Zincirlerin çekme (kopma) dayanımı ve kullanım alanına göre kopma dayanımıyla beraber aşınma diren-

cini artıran en önemli parametre ısıl işlemdir. Bu nedenle, alaşım elementlerinin ilavesi ve faz dönüşüm-

lerinin meydana gelmesi ile zincirlerde ince tane yapısı meydana gelir, zincir test ve kopma dayanımı 

yükselir. 

Çeliklerde yüksek mukavemet için geleneksel ısıl işlem yöntemi, martenzit yapı oluşturan sertleştrime 

işlemi ve ara sıcaklıkta menevişleme işlemidir. Isıl işlem prosesi neticesinde elde edilen çekme dayanımı 

iki temel parametreye bağlıdır: Uygun zincir baklası geometrisi ve kimyasal bileşenler.
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Binek ve Hafif Ticari Araç 
Uygulamaları için Patinaj Zincirleri

Binek ve Hafif Ticari Araç 
Uygulamaları için Patinaj Zincirleri

X-TraC

Zintaş X-TraC Takolay’ın Avantajları
•	 Kış	koşullarına	hazırlanmak	isteyen	sürücülere	mükemmel	sürüş	imkanı	sağlar.

•	 Aracı	hareket	ettirmeden	montaj	ve	demontajı	kolaylıkla	yapılabilir.	

•	 Geleneksel	patinaj	zincirlerine	kıyasla	her	yönden	daha	iyi	çekiş	gücü	ve	yumuşak	bir	sürüş	imkanı	sağlar.	

•	 Binek	ve	hafif	ticari	araçlar	için	herhangi	bir	baklalı	patinaj	zincirine	göre	çok	daha	dayanıklıdır.	

•	 X-Trac,	ABS	ve	çekiş	kontrol	sistemleri	ile	mükemmel	uyumluluğu	sağlar.	

•	 Arka	tarafında	yer	alan	yüksek	dayanımlı	kanca,	zincirin	kolay	ve	hızlı	bir	şekilde	montajına	imkan	sağlar.	

•	 Kullanışlı	naylon	taşıma/saklama	çantası	mevcuttur.

•	 Resimli	montaj	talimatlarını	içerir.

Zintaş X-TraC Takolay 

ZİNTAŞ X-TraC Takolay tipi patinaj zincirinin paletleri 

geleneksel zincir baklalarından daha hafif, dar ve 

kısa baklalı olmasına imkan tanıyan alaşımlı çelikten 

imal edilmiştir. Bu durum seyahat esnasında 

paletlerin temas noktalarını artırır ve salınımını 

önler. Düşük kütleli kare kesitli baklalar kavrama 

noktaları sağlayarak aşınma dayanımını artırır ve 

paletlerle zemin arasındaki temas yüzeyleri artar.  

Günümüzün binek ve hafif ticari araç lastikleri için 

kolay montaj ve işletme koşulları sunar. 
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Zintaş Arazi Zinciri

ZİNTAŞ SL kare patinaj zincire göre daha geniş kare kesitli 

zincire sahip olan Zintaş Arazi Zinciri, çamurlu arazi şartları 

için uygundur. Yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten yapılan 

paletler sağlam yapısı sayesinde güvenli bir sürüş sağlar.

•		 Manganez	ve	krom	alaşımlı	yüksek	dayanımlı	

 zincir bağlantıları.

•		 Özel	ısıl	işlem	sayasinde	arttırılmış	aşınma	dayanımı.

•		 Karlı	ve	buzlu	arazi	koşullarına	da	uygundur.

•		 Çamurlu	arazi	şartlarında	ideal	kavrama	ve	

 yol tutuşu.

Zintaş S-TraC Takolay

Ekonomik ve hafiftir, güçlü çekiş sağlar. Gerdirme aparatları sayesinde 

üstün bir gerdirme özelliği sağlar. Kolay takılan ve dayanıklı iç kilit 

sistemi mevcuttur.

Zintaş S-TraC Takolay’ın Avantajları
•	 Şehir	içi	sürüş	için	idealdir.	

•	 Isıl	işlemli	zincir	elemanları

•	 Elektro-galvaniz	kaplamalıdır.

•	 Dayanıklı	kilit	sistemi

•	 Plastik	kaplamalı	esnek	çelik	halatlı

Binek ve Hafif Ticari Araç 
Uygulamaları için Patinaj ZincirleriS-TraC

Arazi 
Zintaş Buzmatik

•	 Şehir	içi	kullanım	için	idealdir.

•	 Tok	karbon	çelikli	zincir	elemanları

•	 Elektro-galvaniz	kaplamalıdır.

•	 Kolay	montaja	uygun	kilit	ve	gergi	yapısı

•	 Kullanışlı	plastik	taşıma/saklama	çantası	

Buzmatik

Zintaş Buzmatik Sık Palet

•	 Şehir	içi	kullanım	için	idealdir.

•	 Tok	karbon	çelikli	zincir	elemanları

•	 Elektro-galvaniz	kaplamalıdır.

•	 Kolay	montaja	uygun	kilit	ve	gergi	yapısı

•	 Kullanışlı	plastik	taşıma/saklama	çantası	

Buzmatik Sık
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Zintaş Diamond Astro 
[Özel Alaşımlı Kamyon Zinciri ]

Diamond Astro palet zincirleri özel alaşımlı çelik paletlerden oluşur. 

Alaşımlı zincir elemanları, düşük karbonlu zincirlere göre aşınmaya 

daha uzun süre dayanıklıdır. Bu durum uzun süreli ve sık sık patinaj 

zinciri kullanan kamyonlar için idealdir. Diamond Astro muadillerine 

göre %25 daha hafif olduğu için montaj ve demontajı daha kolaydır. 

Kare kesitli zincirler yuvarlak baklalı patinaj zincirlerine kıyasla daha 

iyi yol tutuşuna sahiptir. Buna ilave olarak altıgen geometriye sahip 

tasarımı sayesinde piyasadaki zincirlere göre hem uzun ömürlü hem 

de mükemmel tutuşa sahiptir. 

•		Alaşımlı,	kare	kesitli	zincir	elemanları.	

•		Merdiven	tipi	zincirlere	kıyasla	yatayda	

   daha iyi  kavrama ve tutuş sağlar.

•		Gerdirme	elemanlarına	ihtiyaç	yoktur.	

•	Arazi	koşullarına	uygundur.

•		Galvaniz	kaplamalıdır.

Zintaş Burma Merdiven Zinciri

•		Güçlü	çekiş,	hafif	ve	ekonomik.

•		Dayanıklı	ve	tok	karbon	çeliğinden	imal	edilmiş	olup,	burma

   palet elemanlarından oluşan merdiven tipi patinaj zinciridir.  

•		Gergi	lastiği	ile	birlikte	satışa	sunulur.	

•		Hafiftir	ve	montajı	kolaydır.

•		Kolay	montaj	için	kilit	sistemi

•		Otomobil,	kamyon,	panelvan	veya	4x4’ler	için	mükemmeldir.		

Burma

Ticari Araçlar için 
Burma Merdiven 
Zinciri

Binek Araçlar için 
Burma Merdiven 
Zinciri

Zintaş Mahmuzlu Merdiven 
Tipi Patinaj Zinciri
•	 Buzlu,	karlı	ve	çamurlu	yol	koşullarında	güvenilirliği	
 kanıtlanmış çekiş gücü
•	 V	şeklindeki	punta	kaynaklı	mahmuzlarla	desteklenmiş	
 tok karbon çeliği burma zincir elemanlarından müteşekkil
•	 Zorlu	arazi	koşullarına	uygun
•	 Gergi	lastiği	ile	birlikte	satışa	sunulur.	
•	 Hafiftir	ve	montajı	kolaydır.
•	 Kolay	montaj	için	kilit	sistemi
•	 Otomobil,	kamyon,	panelvan	veya	4x4’ler	için	mükemmeldir.		

Ticari Araçlar için 
Burma Merdiven 
Zinciri

Binek Araçlar için 
Burma Merdiven 
Zinciri

Mahmuzlu
Zintaş Sık Palet Patinaj Zinciri

•	 V	şeklindeki	punta	kaynaklı	mahmuzlarla	desteklenmiş	
 tok karbon çeliğinden imal edilmiş olup, burma zincir  
 elemanlarından oluşmaktadır.
•	 Kolay	montaj	için	kilit	sistemi
•	 Mahmuzlu	paletler	standard	modelin	iki	katı	kadardır.
•	 Dik	tepelerde	çekiş	kaybetmeden	güvenle	yolculuk	edin.
•	 Otomobil,	kamyon,	panelvan	veya	4x4’ler	
 için mükemmeldir.
•	 Gergi	lastiği	birlikte	satışa	sunulur.

Ağır Ticari ve İş Makinaları
Uygulamaları için Patinaj Zincirleri

Sık Palet

Astro
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Zintaş Panter Tipi Patinaj Zinciri
•	 Buzlu,	karlı	ve	çamurlu	yol	koşullarında	güvenilirliği	

 kanıtlanmış çekiş gücü

•	 Askeri	uygulamalar	için	ideal	bir	seçimdir

•	 Yüksek	alaşımlı	malzemeden	zincir	palet	elemanları

•	 Gergi	lastikleri	ile	birlikte	satışa	sunulur.

•	 Kamyon,	panelvan	ve	askeri	araçlar	için	mükemmeldir

Panter

Zintaş Ağlı Tip Patinaj Zinciri

•	 Sert	kış	koşullarında,	tok,	güçlü	karbon	çeliği	

 malzemeden üretilmiş çift merdiven tipi zincir.

•	 Gergi	lastikleri	ile	birlikte	satışa	sunulur.

•	 Hafiftir	ve	kolay	montaj	yapılır

•	 Kolay	montaja	uygun	kilit	ve	gergi	yapısı

•	 Karlı	ve	buzlu	yollar	için	mükemmel	kavrama,	

 yorulma dayanımı.

Ağır Ticari ve İş Makinaları
Uygulamaları için Patinaj ZincirleriAğlı

Zintaş Ağlı Tırnaklı Tip Patinaj Zinciri 

•	 Karlı,	buzlu,	çamurlu	arazilerde	güvenirliği	kanıtlanmış	kavrama	özellği

•	 Tok	karbon	çeliği	malzemeden	imal	edilmiş	mahmuzlu	ağlı	tip

 palet yapısı

•	 Hafif	ve	ağır	arazi	koşulları	için	mükemmeldir

•	 Gergi	lastikleri	ile	birlikte	satışa	sunulur

•	 Hafif	ve	montaja	uygun	kilit	ve	gergi	yapısı

•	 Otomobil,	kamyon,	panelvan	veya	4x4’ler	için	mükemmeldir

•	 Mahmuzlu	paletler	standard	modelin	iki	katı	kadardır.

•	 Dik	tepelerde	çekiş	kaybetmeden	güvenle	yolculuk	edin.

Ağlı Tırnaklı 

Zintaş SL Kare Patinaj Zinciri

ZİNTAŞ Alaşımlı SL Kare Patinaj Zincirleri yüksek 

alaşımlı çelik malzemeden imal edilmiştir.  Ala-

şımlı patinaj zincirleri piyasadaki karbon çeliği 

malzemeden imal edilen zincirlere kıyasla daha 

yüksek aşınma direnci sağlar ve “Kare kesitli” 

baklalar, yuvarlak baklalı zincir bağlantılarına 

göre daha iyi yol tutuşu kazandırır. Piyasadaki alışılagelmiş merdiven tipi 

patinaj zincirlerinden çok daha uzun ömürlüdür.  % 32 daha fazla çekiş 

gücü kazandırırken burma zincir elemanlarından oluşan geleneksel zin-

cirlere göre 4 kat daha üstün performans kazandırır. 

•	 Alaşımlı	kare	şeklinde	zincir	bağlantıları.
•	 Karlı	ve	buzlu	yollar	için	mükemmel	kavrama.
•	 Geleneksel	burma	zincir	bağlantılarından
    çok daha üstün çekiş gücü.
•	 Çamurlu	yollar	için	de	mükemmel	bir	ağır	hizmet	patinaj	zinciridir.	

SL Kare
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İş makineleri ve Traktörler için 
Zintaş Ongen Lastik Koruyucu 
Özellikli Patinaj Zinciri
•		 Özel	tasarlanmış	çekiş	geometrisi	ve	palet	yapısı

•		 Geliştirilmiş	stabilite	ve	üstün	kavrama

•		 Dövme	kilit	elemanları	ile	arttırılmış	dayanıklılık

•		 Buzlu,	karlı	ve	çamurlu	araziler	için	mükemmeldir.	

Zintaş	Kare	Hasır

•	 Karlı,	buzlu,	çamurlu	arazilerde	güvenilirliği	kanıtlanmış	
 kavrama özellği
•	 Tok	karbon	çeliği	malzemeden	imal	mahmuzlu	ağlı	tip	palet	yapısı
•	 Hafif	ve	ağır	arazi	koşulları	için	mükemmeldir
•	 Gergi	lastikleri	ile	birlikte	satışa	sunulur
•	 Hafif	ve	montaja	uygun	kilit	ve	gergi	yapısı
•	 Kamyon	ve	iş	makineleri	için	ideal	seçimdir.
•	 Mahmuzlu	paletler	standard	modelin	iki	katı	kadardır.
•	 Dik	tepelerde	çekiş	kaybetmeden	güvenle	yolculuk	edin.

Kare Hasır

Ongen

Zintaş Lastik Koruyucu Zincirleri

Zintaş lastik koruyucu zincirleri lastik taban ve yanaklarını korumak için maden, taş ve mermer ocakların-

da, tünel ve yol yapım şantiyelerinde ve geridönüşüm tesislerinde iş makinelerine uygun çözümler sunar.  

Saatlik işletme maliyetlerinin azaltılmasına doğrudan etkisi vardır.

•		 Lastik	ömrünü	katlayarak	uzatır-	lastik	

 masraflarında  gözle görünür azalma

•		 Zincir	ve	lastik	ömürlerinde	ön	görülebilir	servis	

 ömrü– daha düşük maliyetle doğru bütçeleme

•		 Geliştirilmiş	stabilite	ve	güçlü	çekiş.	

 Kazı ve tesviyelerde zemine daha iyi nüfuziyet 

•		 Ton/saat	olarak	verim	artışı.

Ek avantajlar:
•		 Optimum	lastik	koruma-

      bakım periyotlarında azalma

•		 En	zor	zemin	koşullarında	güvenli	

      sürüş

Lastik 
Koruyucu
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Zintaş
Lastik 
Koruyucu 
Zincir
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Kalite Belgeleri

IQNet Kalite Belgesi Rina ISO

TS 663 TSE 11987 TS 1363
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www.zintas.com
e-mail: zintas@zintas.com

Zintaş Kastamonu Zincir San. ve Tic. A.Ş.

Fabrika / Satış Ofisi
Ankara Yolu 5. km. 37130 Kastamonu / TR
T : +90.366 214 23 37 - 214 99 01
F : +90.212 381 62 32

Merkez Ofis 
Atatürk Bulvarı Ünlü İş Merkezi 
No: 23/46 Unkapanı - İstanbul / TR
T: +90.212 531 28 03 
F: +90.212 381 62 32

www.kosgeb.gov.tr

GARAJ TASARIM
Şehit Ersan Cad. 30-1 Çankaya ANKARA
T: +90 312 467 15 37 F: +90.312 467 16 92
www.garajtasarim.com
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