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DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW

DRAPER – Wyciągarki i akcesoria

TEMAT: Oferta wyciągarek linowych ręcznych oraz elektrycznych marki Draper 
dostępnych w FIRMIE J.R. MOTOR SERVICES G.B. SP. Z o.o. 
Brytyjski producent narzędzi i akcesoriów w 2013 roku rozszerzył swoją ofertę wyciągarek. Do narzędzi 
ręcznych dołączyły nowe wyciągarki elektryczne oraz akcesoria. Wciągarki to doskonałe rozwiązanie w wielu 
dziedzinach pracy, sportu i rekreacji. Używane są przez pomoc drogową, sportowców, służby ratownicze, 
pasjonatów off-roadu, niejednokrotnie przez podróżników, leśników czy myśliwych. Nasze wyciągarki 
posiadają znakomite parametry, dzięki czemu możemy zagwarantować ich maksymalną skuteczność. 
Stworzone dla pasjonatów mocnych wrażeń, ludzi kochających wypoczynek i sporty na wolnym powietrzu, 
niebojących się ciekawych nowych wyzwań i przygód. 

Wyciągarka ręczna do łodzi do 1000kg – nr kat. 51934
Zaprojektowana i wyprodukowana według specyfikacji GS. Przeznaczona do ciągnięcia ciężkich 
przedmiotów, takich jak samochody, łodzie, bale drewna itp. Dwa sprasowane, stalowe kółka zębate z 
dwoma zapadkami blokującymi. Linka metalowa o dł. 6M i średnicy 6mm również dostępna osobno pod nr 
kat. 52220. Specyfikacja: 

Wyciąganie 1 tona (1000 kg); 

Zerwanie 2 tony (2000 kg); 

Średnica linki 5mm

Wyciągarka ręczna z latarką do 800kg – nr kat. 87376
Zaprojektowana i wyprodukowana według specyfikacji GS. Przeznaczona do ciągnięcia ciężkich 
przedmiotów, takich jak samochody, łodzie, bale drewna itp. Dwa sprasowane, stalowe kółka zębate z 
dwoma zapadkami blokującymi. Posiada odczepianą latarkę wbudowaną w rękojeść. 

Specyfikacja: 

Wyciąganie 800kg; 

Przełożenie 15:1; 

Średnica linki 5mm
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Wyciągarka ręczna do 2400kg – nr kat. 71208
Wyciągarka z serii Expert Quality wyposażona w łatwy do dostosowania bez bębnowy 
podnośnik/wyciągarkę. Może być używana zarówno do podnoszenia jak i ciągnięcia. W komplecie z 
uchwytem i 20M liną z hakiem. 

Specyfikacja: 

Udźwig 1600kg, 

Ciężar ciągniony 2400kg, 

Średnica liny 11mm, 

Rozmiary   545 x 284 x 97mm, 

Ciężar 12kg

Wyciągarka samochodowa elektryczna do 1134kg – nr kat. 24441
Urządzenie z serii Expert Quality, przeznaczone do montowania na pojazdach lub ramie przyczepy. 
Wykonana ze stali odpornej na warunki atmosferyczne, o dużej mocy silnika o napięciu stałym DC daje 
pierwszą klasę siły uciągu. Wyposażona w przekładnię dla sprawnej i cichej pracy oraz zwiększenia 
żywotności. Pilot może być sterowany ręcznie lub zamontowany w pojeździe, umożliwiając obsługę i 
sterowanie z bezpiecznej odległości roboczej. Wysoka jakość liny podawanej przez 4-kierunkowe wałki, daje 
płynne i równomierne rozprowadzenie kabla na bęben zapobiegając splątaniu. 
Specyfikacja: 
Napięcie 12V DC, 

Wydajność – uciąg 1134kg; 

Moc silnika 700W; 

Średnica liny 5mm; 

Długość przewodu 14M (w przybliżeniu); 

Ciężar 9.5kg

Wyciągarka samochodowa elektryczna do 1814kg – nr kat. 24443
Urządzenie z serii Expert Quality, przeznaczone do montowania na pojazdach lub ramie przyczepy. 
Wykonana ze stali odpornej na warunki atmosferyczne, o dużej mocy silnika o napięciu stałym DC daje 
pierwszą klasę siły uciągu. Wyposażona w przekładnię dla sprawnej i cichej pracy oraz zwiększenia 
żywotności. Pilot może być sterowany ręcznie lub zamontowany w pojezdzie, umożliwiając obsługę i 
sterowanie z bezpiecznej odległości roboczej. Wysoka jakość liny podawanej przez 4-kierunkowe wałki, daje 
płynne i równomierne rozprowadzenie kabla na bęben zapobiegając splątaniu. 

Specyfikacja: 

Napięcie 12V DC, 

Wydajność – uciąg 1814kg; 

Moc silnika 1200W; 

Średnica liny 5.5mm; 

Długość przewodu 15M; 

Ciężar 9.5kg
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Lina metalowa z hakiem do wyciągarki 51934 –
nr kat. 52220

Zestaw akcesoriów do wyciągarek – nr kat. 
24444
Akcesoria z serii Expert Quality, zestaw do off-roadu " wszystko w jednym". Do stosowania z elektrycznymi 
lub ręcznych wciągarkami. Należy używać tylko do holowania/wyciągania. 

Zawartość: 

Bloczek , 

2 x szakla, 

2M pas nylonowy (SWL 1814 kilogramów), 

Torba na akcesoria; 

Para grubych rękawic.

Zawieszka ostrzegawcza na linę wyciągarki – nr kat. 24445
Zawieszka z serii Expert Quality, zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy z 
elektrycznymi i ręcznie obsługiwanymi wciągarkami. Jeśli dojdzie do 
uszkodzenia/zerwania kołowrotka liny, zawieszka pochłania energię napięcia 
liny. Wykonana z winylu o wysokiej wytrzymałości z kieszeniami na szakle, 
posiada odblaskową powierzchnie zwiększającą widoczność podczas nocnych 
prac.

Zamówienia należy kierować bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta 
w Gdyni – (58) 661-25-87, gdynia@jrmotors.pl , www.draper.pl

Marcin Rak
GSM: +48 515-032-492, 

E-mail: marcin.rak@jrmotors.pl
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