
Skelex 360™ zor ve yorucu işçilik gerektiren uygulamalarda, kolları etkili bir 
şekilde destekleyen hafif ve kompakt bir kol desteğidir. Üretkenliği arttırırken 
omuzlara gelen yükler, yorgunluk ve incinmeleri azaltmak üzere tasarlanmıştır.

SKELEX B.V. 
www.skelex.com 
info@skel-ex.com

Scheepsbouwweg 8, Kavel G4 3089 
JW   Rotterdam 
The Netherlands

TEKNİK ÖZELLİKLER

SKELEX 360™  
SİZİN İÇİN Mİ ?

Model Skelex 360

Destek kuvveti, her kol için 0.5 - 4.0 Kg (ayarlanabilir)
Kullanım şekli Çift kol veya tek kol kullanım
Toplam ağırlık 2.5 Kg
Dolgu Malzemesi               Sentetik örgü: nefes alabilir ve yıkanabilir

NEDEN ?

• Çalışanların zor duruş
şartlarında uzun saatler
çalışmak zorunda kalması

• Zor çalışma şartları tercih
edilmez, motivasyonu ve
verimliliği düşürür

• Otomotize edilemeyip el
işçiliği zorunlu olan
uygulamalar vardır

NASIL ?

•

• Dengeli kas
aktivitesi

• Hareket
kısıtlaması
olmaksızın
çalışmaya olanak
sağlar

NEREDE ?

• Üretim
• Bakım
• Montaj
• Kaynak
• Boyahaneler

SONUÇLAR

• Ergonomik
yaralanma
riskini en aza indirir

• Daha az yorgunluk

• Daha yüksek
verimlilik

• Daha yüksek kalite

Kollarda hafiflik 
hissi sağlar

• İnşaat,
(İskele, Kaynak v.b.)

• Kesme, taşlama,
zımparalama,
kazıma v.b.

www.evox.com.tr
info@evox.com.tr
Telefon (+90 533) 456 76 71

Distribütör:



HAREKET ALANI:
İnsan kolu hareketleri açısından 
Skelex 360TM ‘ın çalışma alanları yandaki 
görüntülerdeki gibidir.

Skelex 360™ ellerin omuz hizası veya 
üzerindeki işlerde en uygun yardımı 
sağlar ve insan kolu hareketinin %80 'ini 
destekler.

NASIL ÇALIŞIR ? 

Skelex 360™ karbon fiber 
yaylarda depolanan enerji 
ve bu enerjinin yerçekimi 

kuvvetini dengelemesi/
karşılaması prensibi ile 

çalışır. Sonuç olarak kollar 
ve kullanılan ekipmanlar - 

herhangi bir harici güç 
kaynağı ve motorlara 

ihtiyaç duyulmaksızın - 
ağırlıksız hissedilir.

A Omuz Genişliği   
B Gövde uzunluğu 44 - 54 cm
C Bel (leğen kemiği) 
çevresi 84 - 142 cm

D Üst kol (pazı) 
çevresi 20 - 42 cm
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AYARLANABİLİRLİK:
Skelex 360™ standart ürün 
ayarlanabilir ölçüleri aşağıdaki gibidir. 

*** İstek üzerine kişiye özel ölçülerde de 
üretilebilmektedir.

ÖNERİLEN  
KULLANIM ŞEKLİ:

Skelex 360TM  şekilde 
gösterilen kırmızı çizgi 

hizasının üstünde, ayakta 
çalışırken kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. 

Skelex 360TM  vücudun 
öne veya yanlara sürekli 
eğilmesini içeren işlerde 

verimli sonuç vermez..

Skelex 360TM  yatarak 
çalışma veya yerden yük 
kaldırma/taşıma işleri için 

uygun değildir.
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Sürekli kullanım için önerilmez

Ulaşılamaz

35 - 58 cm




