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Rolki i wpusty kablowe

Rolki kablowe proste
Rolki kablowe kątowe
Wpusty do studni
Wpusty do rur
Rolki do koryt kablowych 

A138-A153

A161-A172

Rolki i wpusty kablowe 
Rolki kablowe proste
Rolki kablowe kątowe
Wpusty do studni
Wpusty do rur
Rolki do koryt kablowych

Systemy wspomagające przeciąganie kabli i rur
Pończochy kablowe
Włókno szklane
Krętliki odprężacze
Głowice przeciągające kable
Czyszczenie rur
Przeciąganie rur 
Preparaty poślizgowe do kabli i światłowodów

Rozwijanie i podnoszenie szpul i bębnów kablowych
Rozwijaki do bębnów
Podnośniki do bębnów
Chwyty do bębnów kablowych
 
Przyczepy kablowe
Przyczepy do transportu bębnów 
Przyczepy do transportu bębnów z spalinowym załadunkiem
Przyczepy do transportu bębnów z spalinowym załadunkiem i napędem bębna

Wciągarki kablowe i maszyny wspomagające przepychanie kabli
Maszyna wspomagająca przepychanie kabla
Małe wciągarki kablowe do 10 kN
Średnie wciągarki kablowe do 25 kN
Duże wciągarki kablowe do 250 kN

Narzędzia do zaprasowania
Praski mechaniczne
Praski i głowice hydrauliczne 
Praski akumulatorowe
Matryce

Nożyce do kabli i przewodów
Nożyce mechaniczne 
Nożyce i głowice hydrauliczne 
Nożyce akumulatorowe
Nożyce do bezpiecznego przecinania kabli mogących być pod napięciem do 60 kV

Obróbka szyn prądowych i wykrawanie otworów w blachach
Napędy do wykrojników
Wykrojniki okrągłe , kwadratowe , prostokątne
Głowice do obróbki szyn prądowych

Napędy hydrauliczne 
Pompy hydrauliczne nożne 
Pompy hydrauliczne elektryczne
Pompy hydrauliczne akumulatorowe
Pompy spalinowe

Ściąganie izolacji 
Noże monterskie
Ściąganie izolacji 
Korowarki 

Wspomaganie załadunku i prac na budowie
Zawiesia linowe
Zawiesia pasowe
Zawiesia wężowe
Zawiesia łańcuchowe
 

Układanie sieci światłowodowych
Wdmuchiwarki mikro kabli
Wdmuchiwarki kabli
Wdmuchiwarki rurek
Kompresowry
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A005-A020

A021-A042

A043-A056

A057-A070

A071-A090

A091-A111

A113-A137

A154-A159

A173-A180

A181-A197



Rolka kablowa prosta , stalowa

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa 185x110 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 300x250x250 mm

K01 Ø 150 mm 500 kg 4,8

Rolka kablowa  prosta , stalowa  

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa 155x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K03 Ø 130 mm 500 kg 4,4

model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : aluminium 155x110 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K02 Ø 130 mm 500 kg 4,3

Rolka kablowa  prosta , aluminiowa 

Rolka kablowa  prosta , nylonowa

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : nylonowa 155x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K04 Ø 130 mm 500 kg 3,3

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

Linie 
kablowe
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185 mm

155 mm

155 mm

155 mm

Rolka kablowa prosta , stalowa wydłużona

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa  - łożyskowana 228x105mm
Rama stalowa zabezpieczona  płyta stalowa
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 220 mm
Wymiar 375x285x240 mm

K06 Ø 220 mm 500 kg 7,0

Rolka kablowa prosta , stalowa na płycie wydłużona 

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa  - łożyskowana 228x105 mm
Rama stalowa zabezpieczona  płyta stalowa
Obciążenie do 500 kg, 
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 220 mm
Wymiar 330x270x300 mm

K05 Ø 220 mm 500 kg 6,5

Rolka kablowa prosta  duże obciążenie , wałek stalowy

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : wałek stalowy 185x90 mm - łożyskowany 
Rama stalowa zabezpieczona 
Obciążenie wzmocnione do 1000 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 170 mm
Wymiar 300x250x250 mm

K07 Ø 170 mm 1000 kg 8,0

Rolka kablowa  prosta , wyskoka 

Rolka kablowa prosta wysoka 
Materiał rolki : stalowa 160x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 400x400x390 mm

K08 Ø 130 mm 500 kg 6,0

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

Linie 
kablowe
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228 mm

228 mm

185 mm

185 mm



Rolka kablowa prosta , stalowa

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa 185x110 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 300x250x250 mm

K01 Ø 150 mm 500 kg 4,8

Rolka kablowa  prosta , stalowa  

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa 155x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K03 Ø 130 mm 500 kg 4,4

model kabel obciązenie waga

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : aluminium 155x110 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K02 Ø 130 mm 500 kg 4,3

Rolka kablowa  prosta , aluminiowa 

Rolka kablowa  prosta , nylonowa

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : nylonowa 155x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 295x215x250 mm

K04 Ø 130 mm 500 kg 3,3

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

Linie 
kablowe
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185 mm

155 mm

155 mm

155 mm

Rolka kablowa prosta , stalowa wydłużona

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa  - łożyskowana 228x105mm
Rama stalowa zabezpieczona  płyta stalowa
Obciążenie do 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 220 mm
Wymiar 375x285x240 mm

K06 Ø 220 mm 500 kg 7,0

Rolka kablowa prosta , stalowa na płycie wydłużona 

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : stalowa  - łożyskowana 228x105 mm
Rama stalowa zabezpieczona  płyta stalowa
Obciążenie do 500 kg, 
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 220 mm
Wymiar 330x270x300 mm

K05 Ø 220 mm 500 kg 6,5

Rolka kablowa prosta  duże obciążenie , wałek stalowy

Rolka kablowa prosta 
Materiał rolki : wałek stalowy 185x90 mm - łożyskowany 
Rama stalowa zabezpieczona 
Obciążenie wzmocnione do 1000 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 170 mm
Wymiar 300x250x250 mm

K07 Ø 170 mm 1000 kg 8,0

Rolka kablowa  prosta , wyskoka 

Rolka kablowa prosta wysoka 
Materiał rolki : stalowa 160x120 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki 500 kg,
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 400x400x390 mm

K08 Ø 130 mm 500 kg 6,0

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga
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kablowe
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.
Rolka kablowa kątowa 
Materiał rolki : stal 
K10 - stalowa 185x120 - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 330 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 560x290x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łączenie : ucho - hak

Rolka kablowa kątowa na ramie  

Ø 130 mm  500 kg
 

11,4K10 Ø 150 mm  500 kg
 

11,4stalowa

.

Ø 130 mm  500 kg
 

11,4stalowaK11 Ø 150 mm  500 kg
 

19,2stalowa

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej 
Materiał rolki : stal 
K11- stalowa 185x120 mm- łożyskowana 
Rama płyta stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 300 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 470x280x320 mm

Rolki kablowe .

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej 

K13 Ø 200 mm  500 kg
 

12,3

Rolka do przeciągania kabla i rury na załomach
Materiał rolki : - stalowa 285x60 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Maksymalna średnica kabla , wiązki lub rury  do 200 mm
Wymiar 290x320x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łaczenie : ucho ( 4 sz )

stalowa

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga
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185 mm

185 mm

285 mm

.
Rolka kablowa kątowa wersja wydłużona 
Materiał rolki : stal
K12- stalowa łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 180 mm
Wymiar 380x340x330 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łączenie : ucho - ucho

Rolka kablowa kątowa na ramie wersja wydłuzona  

228 mm  500 kg
 

11,4K12/1
K12/2
K12/3

Ø 180 mm
Ø 140 mm
Ø 180 mm

 500 kg
 500 kg
 500 kg
 

13,2
13,2
13,2

.

Ø 130 mm  500 kg
 

11,4stalowaK12/6 Ø 180 mm  500 kg
 

20,0stalowa

Zespół 6 rolek do pracy na załomach lub wpustach

Zespół kątowych rolek - 6 elementów
Materiał rolki : stal
K12/6 - stalowa 230x120 mm-łożyskowana 
Konstrukcja stalowa ocynkowana
Obciążenie rolek pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 1050x1050x240 mm

.

Zespół 8 rolek do pracy na załomach lub wpustach

K12/8 Ø 180 mm  500 kg
 

24,0

Zespół kątowych rolek - 8 elementów
Materiał rolki : stalowa
K12/8 - stalowa 230x120 mm - łożyskowana 
Konstrukcja stalowa ocynkowana
Obciążenie rolek pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 1150x1150x250 mm

stalowa

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga
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.
Rolka kablowa kątowa 
Materiał rolki : stal 
K10 - stalowa 185x120 - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 330 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 560x290x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łączenie : ucho - hak

Rolka kablowa kątowa na ramie  

Ø 130 mm  500 kg
 

11,4K10 Ø 150 mm  500 kg
 

11,4stalowa

.

Ø 130 mm  500 kg
 

11,4stalowaK11 Ø 150 mm  500 kg
 

19,2stalowa

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej 
Materiał rolki : stal 
K11- stalowa 185x120 mm- łożyskowana 
Rama płyta stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Rozstaw rolek pionowych 300 mm
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 130 mm
Wymiar 470x280x320 mm

Rolki kablowe .

Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej 

K13 Ø 200 mm  500 kg
 

12,3

Rolka do przeciągania kabla i rury na załomach
Materiał rolki : - stalowa 285x60 mm - łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Maksymalna średnica kabla , wiązki lub rury  do 200 mm
Wymiar 290x320x300 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łaczenie : ucho ( 4 sz )

stalowa

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga
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185 mm

185 mm

285 mm

.
Rolka kablowa kątowa wersja wydłużona 
Materiał rolki : stal
K12- stalowa łożyskowana 
Rama stalowa zabezpieczona
Obciążenie rolki poziomej 500 kg, pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 180 mm
Wymiar 380x340x330 mm
Kotwienie - otwory w podstawie  
Łączenie : ucho - ucho

Rolka kablowa kątowa na ramie wersja wydłuzona  

228 mm  500 kg
 

11,4K12/1
K12/2
K12/3

Ø 180 mm
Ø 140 mm
Ø 180 mm

 500 kg
 500 kg
 500 kg
 

13,2
13,2
13,2

.

Ø 130 mm  500 kg
 

11,4stalowaK12/6 Ø 180 mm  500 kg
 

20,0stalowa

Zespół 6 rolek do pracy na załomach lub wpustach

Zespół kątowych rolek - 6 elementów
Materiał rolki : stal
K12/6 - stalowa 230x120 mm-łożyskowana 
Konstrukcja stalowa ocynkowana
Obciążenie rolek pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 1050x1050x240 mm

.

Zespół 8 rolek do pracy na załomach lub wpustach

K12/8 Ø 180 mm  500 kg
 

24,0

Zespół kątowych rolek - 8 elementów
Materiał rolki : stalowa
K12/8 - stalowa 230x120 mm - łożyskowana 
Konstrukcja stalowa ocynkowana
Obciążenie rolek pionowych 500 kg
Maksymalna średnica kabla lub wiązki do 150 mm
Wymiar 1150x1150x250 mm

stalowa

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga
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Rolki kablowe 
Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej

Rolki kablowe 
 Kozioł do wspomagania układania kabli 

Zespół rolek wspomagania układania kabli ziemnych 
Prowadzenie za pomocą rolek aluminiowych
Stalowa rama , rolki na łożyskach
Zespoł rolek i kabel chroni rury przed uszkodzeniem 
powłoki
Wymiar stojaka 200x220x330mm
Wymiar rolki  155x120 mm oraz 70-50x120 mm  

K14 Ø 130 mm 500 kgaluminium

Kozioł do wspomagania układania kabli ziemnych 
Prowadzenie za pomocą rolki aluminiowej
Stalowa rama , rolki na łożyskach
Kozioł chroni kabel i rury przed uszkodzeniem powłoki
Wymiar stojaka 300mm × 320mm
Wymiar rolek V 190 mm × 190 mm 
 

K15 Ø 150 mm 1000 kg 4,5aluminium

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla 
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po 
wyjściu z bębna

K16/1
K16/2

Ø 200 mm
Ø 200 mm

1
1

13,5
10,5

1000 mm
700 mm

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla 

6,5

Pomocnicza rolka prowadząca kabel
Rolka stalowa 200x42 mm
Wymiar zewnętrzny 760 x 450 x 540 mm
Obciążenie 500 kg

K45 Ø  130 mm 27,0 

Pomocnicza rolka prowadząca kabel

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel szerokość waga
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Rolki kablowe 
 Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rur - wersja STRONG

Rolka wspomagająca przeciąganie kabla lub rury
Rolka na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po 
wyjściu z bębna  
 
 

K17/1 Ø 200 mm 1500 kg 36,0

rolka

1000 mm

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rury typu V „sierżant” 

Rolki wspomagające przeciąganie kabla 
Rolki na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana
Do zbierania wielu kabli przy wpuście  
 
 

K17/2 Ø 200 mm 1500 kg 38,5 700 mm

Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rolki na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana 
 
 

K17/3 Ø 800 mm 1000 kg 36,5 500 mm

Rolki wspomagające przeciąganie kabla 
Rama 650x300 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z profila zamkniętego , 
Powłoka - ocynk
Do zbierania wielu kabli przy wpuście 
 
 

K18 Ø 200 mm 500 kg 10,5 400 mm

K19 Ø 800 mm 500 kg 15,2 700 mm

Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rama 1000x300 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z profila zamkniętego , 
Powłoka - ocynk 
 
 

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga
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Rolki kablowe 
Rolka kablowa kątowa na płycie stalowej

Rolki kablowe 
 Kozioł do wspomagania układania kabli 

Zespół rolek wspomagania układania kabli ziemnych 
Prowadzenie za pomocą rolek aluminiowych
Stalowa rama , rolki na łożyskach
Zespoł rolek i kabel chroni rury przed uszkodzeniem 
powłoki
Wymiar stojaka 200x220x330mm
Wymiar rolki  155x120 mm oraz 70-50x120 mm  

K14 Ø 130 mm 500 kgaluminium

Kozioł do wspomagania układania kabli ziemnych 
Prowadzenie za pomocą rolki aluminiowej
Stalowa rama , rolki na łożyskach
Kozioł chroni kabel i rury przed uszkodzeniem powłoki
Wymiar stojaka 300mm × 320mm
Wymiar rolek V 190 mm × 190 mm 
 

K15 Ø 150 mm 1000 kg 4,5aluminium

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla 
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po 
wyjściu z bębna

K16/1
K16/2

Ø 200 mm
Ø 200 mm

1
1

13,5
10,5

1000 mm
700 mm

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla 

6,5

Pomocnicza rolka prowadząca kabel
Rolka stalowa 200x42 mm
Wymiar zewnętrzny 760 x 450 x 540 mm
Obciążenie 500 kg

K45 Ø  130 mm 27,0 

Pomocnicza rolka prowadząca kabel

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel szerokość waga
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Rolki kablowe 
 Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rur - wersja STRONG

Rolka wspomagająca przeciąganie kabla lub rury
Rolka na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana
Do naprowadzania kabla na trasę kablową po 
wyjściu z bębna  
 
 

K17/1 Ø 200 mm 1500 kg 36,0

rolka

1000 mm

Rolka wspomagająca prowadzenie kabla i rury typu V „sierżant” 

Rolki wspomagające przeciąganie kabla 
Rolki na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana
Do zbierania wielu kabli przy wpuście  
 
 

K17/2 Ø 200 mm 1500 kg 38,5 700 mm

Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rolki na duże obciążenia 
Rama 1090x612 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z blachy 4 mm , w pełni ocynkowana 
 
 

K17/3 Ø 800 mm 1000 kg 36,5 500 mm

Rolki wspomagające przeciąganie kabla 
Rama 650x300 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z profila zamkniętego , 
Powłoka - ocynk
Do zbierania wielu kabli przy wpuście 
 
 

K18 Ø 200 mm 500 kg 10,5 400 mm

K19 Ø 800 mm 500 kg 15,2 700 mm

Rolki wspomagające przeciąganie rury
Rama 1000x300 mm
Rolki stalowe , łożyskowane 
Konstrukcja z profila zamkniętego , 
Powłoka - ocynk 
 
 

Linie 
kablowe

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie wagamodel kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga

model kabel obciązenie waga
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K23/100 Ø  100 mm R400 9,8

Wpusty kablowe do studni  

K22/1
K22/2
K22/3
K22/4

Ø155 mm aluminiowa 
Ø155mm nylonowa
Ø60 mm poliamid
Ø90 mm stalowa

kabel 130 mm
kabel 130 mm

włokno,linka nylon 16 mm
linka stalowa 13 mm

Wpust rolkowy do studni
Ochrona elementów wprowadzających 
przed przetarciem
Solidna , ciężka płyta bazowa 380x250 mm

Wpust do wpuszczania kabli do studni 
Wersja gięta , galwanizowana
Duża podstawa stalowa 

K20 Ø 120 mm R420 18,3

Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi

Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi
rolki stalowe lub aluminiowe łożyskowane 
na ramie stalowej
Promień zagęcia 420 mm , średnica zewnętrzna 185 mm

Linie 
kablowe

model kabel promień waga

model rolka dedykowane

model kabel promień waga
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K26 8,2 kg400-800 mm

Wprowadzenie do studni z 1 rolką , rozporowe
Rolka stalowa o średnicy 110 mm
Szerokosć rolki 210 mm

wagaregulowany rozstaw rolka szerokosć 

110 mm

Wpust rozporowy do studni z jedną rolką prowadzącą
Zakres pracy 300-400 mm
Rolka nylonowa 160x70 mm
Płoza 25cm
Waga 5,3 kg

K25 300-400 mm

model

5,0 kg

Wpust rozporowy do studni z jedna rolką prowadzącą

Linie 
kablowe

wagaregulowany rozstawmodel

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 
Rolka aluminiowa
Z wyjęciem jedno-rolkowym , rozporowym w rurze, 
Galwanizowany Łożyska kulowe
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 

K33/110
K33/125
K33/140
K33/160
K33/200

 Ø  89 mm
 Ø  108 mm
Ø  122 mm

 Ø  138 mm
Ø  174 mm

 

4,8
5,3
5,6
5,9
6,2

Wersja aluminiowa

Wpust do układania kabli w rurach

K30/110
K30/125
K30/160
K30/200

Ø  89 mm
Ø 108 mm
Ø 138 mm
Ø 174 mm

2,75
3,25
3,75
4,80

rura wypstu

Wpust do układania kabli w rurach
wersja prosta, galwanizowana
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar
rozporowa w rurze

wagamodel

rura wypstu wagamodel
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K23/100 Ø  100 mm R400 9,8

Wpusty kablowe do studni  

K22/1
K22/2
K22/3
K22/4

Ø155 mm aluminiowa 
Ø155mm nylonowa
Ø60 mm poliamid
Ø90 mm stalowa

kabel 130 mm
kabel 130 mm

włokno,linka nylon 16 mm
linka stalowa 13 mm

Wpust rolkowy do studni
Ochrona elementów wprowadzających 
przed przetarciem
Solidna , ciężka płyta bazowa 380x250 mm

Wpust do wpuszczania kabli do studni 
Wersja gięta , galwanizowana
Duża podstawa stalowa 

K20 Ø 120 mm R420 18,3

Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi

Wpust do studni z 3 rolkami prowadzącymi
rolki stalowe lub aluminiowe łożyskowane 
na ramie stalowej
Promień zagęcia 420 mm , średnica zewnętrzna 185 mm

Linie 
kablowe

model kabel promień waga

model rolka dedykowane

model kabel promień waga
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K26 8,2 kg400-800 mm

Wprowadzenie do studni z 1 rolką , rozporowe
Rolka stalowa o średnicy 110 mm
Szerokosć rolki 210 mm

wagaregulowany rozstaw rolka szerokosć 

110 mm

Wpust rozporowy do studni z jedną rolką prowadzącą
Zakres pracy 300-400 mm
Rolka nylonowa 160x70 mm
Płoza 25cm
Waga 5,3 kg

K25 300-400 mm

model

5,0 kg

Wpust rozporowy do studni z jedna rolką prowadzącą

Linie 
kablowe

wagaregulowany rozstawmodel

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 
Rolka aluminiowa
Z wyjęciem jedno-rolkowym , rozporowym w rurze, 
Galwanizowany Łożyska kulowe
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar

Wpust do układania kabli z wejścia/wyjścia z rur 

K33/110
K33/125
K33/140
K33/160
K33/200

 Ø  89 mm
 Ø  108 mm
Ø  122 mm
 Ø  138 mm
Ø  174 mm

 

4,8
5,3
5,6
5,9
6,2

Wersja aluminiowa

Wpust do układania kabli w rurach

K30/110
K30/125
K30/160
K30/200

Ø  89 mm
Ø 108 mm
Ø 138 mm
Ø 174 mm

2,75
3,25
3,75
4,80

rura wypstu

Wpust do układania kabli w rurach
wersja prosta, galwanizowana
Regulowana tuleja - śruba blokująca rozmiar
rozporowa w rurze

wagamodel

rura wypstu wagamodel
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Wpust do układania kabli w rurach

K38/60*
K38/90
K38/110
K38/125
K38/160
K38/180
K38/200

2,1
3,1
3,8
5,0
6,1
8,3
9,9

Wpust do układania kabli w rurach 
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja otwarta 
Łożyska kulowe 

Ø  50 mm
Ø  78 mm
Ø  90 mm

Ø  114 mm
Ø  140 mm
Ø  152 mm
Ø  180 mm

K36/110
K36/160

Ø  90 mm
Ø  140 mm

4,4
7,2

Wpust do układania kabli w rurach

Wpust do układania kabli w rurach - wersja STRONG
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja zamknięta 
Łożyska kulowe 

K37/110
K37/125
K37/140
K37/160
K37/200

Ø  89 mm
 Ø  108 mm
Ø  122 mm

 Ø  138 mm
Ø  174 mm

12,0
14,2
15,0
15,8
17,0

Wpust do układania kabli w rurach

Wpust do układania kabli w rurach - wersja standard
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja zamknięta 
Łożyska kulowe 

Linie 
kablowe

rura wypstu wagamodel

rura wypstu wagamodel

rura wypstu wagamodel
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Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Osłona ochronna kabla

Osłona ochronna kabla z ogranicznikiem i uchwytem

Osłona łukowa kabla
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

Rolki kablowe 
 Osłona ochronna zaciskana

Rolka zabezpieczająca linę 
do kanałów kablowych, z łożyskami kulkowymi 
i ocynkowanych

Rolka zabezpieczająca linę 

K38/1/42
K38/1/46*
K38/1/56
K38/1/76
K38/1/90
K38/1/100

Ø  42 mm
Ø  46 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  90 mm
Ø 100 mm

0,3
0,3
0,4
1,0
2,0
2,3

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)max średnica kabla

Ø  35 mm
Ø  44 mm
Ø  50 mm
Ø  68 mm
Ø  80 mm
Ø  92 mm

490
280
490
520
520
520

. Osłona łukowa kabla z ogranicznikiem i uchwytem
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

K38/2/42
K38/2/56
K38/2/76
K38/2/90
K38/2/100

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  90 mm
Ø 100 mm

0,4
0,7
1,2
2,0
2,4

Ø  35 mm
Ø  50 mm
Ø  68 mm
Ø  80 mm
Ø  92 mm

490
490
520
570
585

* wersja malowana

. Osłona łukowa kabla zaciskana
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

K38/3/42
K38/3/56
K38/3/76
K38/3/100

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø 100 mm

0,4
0,7
1,2
3,3

Ø  39 mm
Ø  54 mm
Ø  74 mm
Ø  98 mm

250
250
350
350

K39/28
K39/35
K39/40

Ø  28 mm
Ø  35 mm
Ø  40 mm

0,8
0,9
1,1

315
315
320

Linie 
kablowe

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)max średnica kabla

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)max średnica kabla

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)
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Wpust do układania kabli w rurach

K38/60*
K38/90
K38/110
K38/125
K38/160
K38/180
K38/200

2,1
3,1
3,8
5,0
6,1
8,3
9,9

Wpust do układania kabli w rurach 
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja otwarta 
Łożyska kulowe 

Ø  50 mm
Ø  78 mm
Ø  90 mm

Ø  114 mm
Ø  140 mm
Ø  152 mm
Ø  180 mm

K36/110
K36/160

Ø  90 mm
Ø  140 mm

4,4
7,2

Wpust do układania kabli w rurach

Wpust do układania kabli w rurach - wersja STRONG
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja zamknięta 
Łożyska kulowe 

K37/110
K37/125
K37/140
K37/160
K37/200

Ø  89 mm
 Ø  108 mm
Ø  122 mm

 Ø  138 mm
Ø  174 mm

12,0
14,2
15,0
15,8
17,0

Wpust do układania kabli w rurach

Wpust do układania kabli w rurach - wersja standard
Z 4 rolkami i wpustem rozporowym w rurze , 
galwanizowany
Wersja zamknięta 
Łożyska kulowe 

Linie 
kablowe

rura wypstu wagamodel

rura wypstu wagamodel

rura wypstu wagamodel
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Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Osłona ochronna kabla

Osłona ochronna kabla z ogranicznikiem i uchwytem

Osłona łukowa kabla
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

Rolki kablowe 
 Osłona ochronna zaciskana

Rolka zabezpieczająca linę 
do kanałów kablowych, z łożyskami kulkowymi 
i ocynkowanych

Rolka zabezpieczająca linę 

K38/1/42
K38/1/46*
K38/1/56
K38/1/76
K38/1/90
K38/1/100

Ø  42 mm
Ø  46 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  90 mm
Ø 100 mm

0,3
0,3
0,4
1,0
2,0
2,3

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)max średnica kabla

Ø  35 mm
Ø  44 mm
Ø  50 mm
Ø  68 mm
Ø  80 mm
Ø  92 mm

490
280
490
520
520
520

. Osłona łukowa kabla z ogranicznikiem i uchwytem
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

K38/2/42
K38/2/56
K38/2/76
K38/2/90
K38/2/100

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  90 mm
Ø 100 mm

0,4
0,7
1,2
2,0
2,4

Ø  35 mm
Ø  50 mm
Ø  68 mm
Ø  80 mm
Ø  92 mm

490
490
520
570
585

* wersja malowana

. Osłona łukowa kabla zaciskana
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 

K38/3/42
K38/3/56
K38/3/76
K38/3/100

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø 100 mm

0,4
0,7
1,2
3,3

Ø  39 mm
Ø  54 mm
Ø  74 mm
Ø  98 mm

250
250
350
350

K39/28
K39/35
K39/40

Ø  28 mm
Ø  35 mm
Ø  40 mm

0,8
0,9
1,1

315
315
320

Linie 
kablowe

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)max średnica kabla

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)max średnica kabla

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.015



Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Rolka zabezpieczająca linę

Osłona ochronna łukowa

Rolka zabezpieczająca linę do rur ochronnych kabli, 
łożysko kulkowe , 
Stal ocynkowana 

K40/42
K40/56
K40/76
K40/100
K40/120
K40/150

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  00 mm
Ø 120 mm
Ø 150 mm

1,1
1,8
2,9
4,4
6,2
7,8

300
300
360
380
420
430

. Osłona ochronna 
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 
Skręcana

K41/28
K41/35
K41/40

Ø  28 mm
Ø  35 mm
Ø  40 mm

0,5
0,6
1,6

540
540
540

Rolka kablowa do prowadzenia kabla w podwyższeniu 
Duża wytrzymałość 1000 kg 
Rama rolkowa otwierana na śrubie
Rolka aluminiowa 160x130 mm
Wymiar części roboczej rolki 130x55
Wymiar rolki 280x370  mm
Prześwit 140 mm
Oczko 20 mm
Waga 2,75 kg

K44 2,75 kg

Pomocnicza rolka do podwieszania kabli

Ø  130 mm

Linie 
kablowe

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)

model kabel waga
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Rolka do koryt kablowych

Rolka do koryt kablowych
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie 
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

K90 300 mm 115 mm 2,5

model szerokość wysokość wagacześć robocza

225 mm

Rolka do koryt kablowych z ruchomą rolką pionową

Rolka do koryt kablowych
Wykonanie z ruchomą rolką pionową
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie 
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

K91 300 mm 115 mm 2,5225 mm

Rolka narożna do koryt kablowych 

Rolka narożna do koryt kablowych
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie 
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

K92 205 mm 165 mm 2,5200 mm

Linie 
kablowe

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.017



Rolki kablowe 

Rolki kablowe 

.

Rolka zabezpieczająca linę

Osłona ochronna łukowa

Rolka zabezpieczająca linę do rur ochronnych kabli, 
łożysko kulkowe , 
Stal ocynkowana 

K40/42
K40/56
K40/76
K40/100
K40/120
K40/150

Ø  42 mm
Ø  56 mm
Ø  76 mm
Ø  00 mm
Ø 120 mm
Ø 150 mm

1,1
1,8
2,9
4,4
6,2
7,8

300
300
360
380
420
430

. Osłona ochronna 
do zastosowania przy ujściach kanałów, 
Stal ocynkowana 
Skręcana

K41/28
K41/35
K41/40

Ø  28 mm
Ø  35 mm
Ø  40 mm

0,5
0,6
1,6

540
540
540

Rolka kablowa do prowadzenia kabla w podwyższeniu 
Duża wytrzymałość 1000 kg 
Rama rolkowa otwierana na śrubie
Rolka aluminiowa 160x130 mm
Wymiar części roboczej rolki 130x55
Wymiar rolki 280x370  mm
Prześwit 140 mm
Oczko 20 mm
Waga 2,75 kg

K44 2,75 kg

Pomocnicza rolka do podwieszania kabli

Ø  130 mm

Linie 
kablowe

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)

model średnica wewnętrzna rury wagaL (mm)

model kabel waga
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Rolka do koryt kablowych

Rolka do koryt kablowych
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie 
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

K90 300 mm 115 mm 2,5

model szerokość wysokość wagacześć robocza

225 mm

Rolka do koryt kablowych z ruchomą rolką pionową

Rolka do koryt kablowych
Wykonanie z ruchomą rolką pionową
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie 
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

K91 300 mm 115 mm 2,5225 mm

Rolka narożna do koryt kablowych 

Rolka narożna do koryt kablowych
Umożliwia ciągnięcie wielu kabli jednocześnie 
za pomocą niezależnych rolek.
Szybki montaż i demontaż

K92 205 mm 165 mm 2,5200 mm

Linie 
kablowe

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza
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Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Rolki 4x 35X150mm

K93 260 mm 310 mm 4,8150 mm

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Regulowany w zależności od odległości między korytami

K94 150 mm 600 mm 4,0100 mm

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie 

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji

K95 202 mm 280 mm 2,356 mm

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Możliwość instalacji z wewnetrzym lub zewnetrzym 
podejściem

K96 300 mm 150 mm 5,5100x100 mm

Linie 
kablowe

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza
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Rolka do koryt kablowych - typ drabinowy

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Może być stosowany na obu pustych korytach
drabinowych

K97 197 mm 410 mm 5,0125 mm

Podwieszana rolka do koryt kablowych z regulowaną długością

Podwieszana rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Zastosowanie koryta drabinkowe

K98/1 150 mm 280-550 mm 6,5130 mm

Podwieszana rolka do koryt kablowych z regulowaną długością

Podwieszana rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja

K98/2 150 mm 280-550 mm 5,0130 mm

Rolka do koryt kablowych do drabinek kablowych

Rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Używany jako rolka linii prostej.
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji

K89/1 165 mm 200 mm 1,375 mm

Linie 
kablowe

model szerokość wysokość waga

model szerokość wysokość wagacześć robocza

głębokość

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza
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Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Rolki 4x 35X150mm

K93 260 mm 310 mm 4,8150 mm

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Regulowany w zależności od odległości między korytami

K94 150 mm 600 mm 4,0100 mm

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie 

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji

K95 202 mm 280 mm 2,356 mm

Rolka do koryt kablowych instalowana na korycie

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Możliwość instalacji z wewnetrzym lub zewnetrzym 
podejściem

K96 300 mm 150 mm 5,5100x100 mm

Linie 
kablowe

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza
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Rolka do koryt kablowych - typ drabinowy

Rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Może być stosowany na obu pustych korytach
drabinowych

K97 197 mm 410 mm 5,0125 mm

Podwieszana rolka do koryt kablowych z regulowaną długością

Podwieszana rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja
Zastosowanie koryta drabinkowe

K98/1 150 mm 280-550 mm 6,5130 mm

Podwieszana rolka do koryt kablowych z regulowaną długością

Podwieszana rolka do koryt kablowych
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Sztywna konstrukcja

K98/2 150 mm 280-550 mm 5,0130 mm

Rolka do koryt kablowych do drabinek kablowych

Rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Używany jako rolka linii prostej.
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji

K89/1 165 mm 200 mm 1,375 mm

Linie 
kablowe

model szerokość wysokość waga

model szerokość wysokość wagacześć robocza

głębokość

model szerokość wysokość wagacześć robocza

model szerokość wysokość wagacześć robocza
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Rolka do koryt kablowych - typ drabinowy

Rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej.

K89/2 290 mm 200 mm 2,375 mm

Rolka do koryt kablowych - typ drabinowy

Rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej.

K89/3 580 mm 200 mm 4,475 mm

Narożna rolka do koryt kablowych - typ drabinowy

Narożna rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej i załomach.

K99/1 235 mm 255 mm 2,9150 mm

Narożna rolka do koryt kablowych - typ drabinowy

Narożna rolka do koryt kablowych typu drabinowego
Konstrukcja ocynkowana 
Rolki łożyskowane
Szybki i łatwy montaż instalacji i deinstalacji
Używana jako rolka linii prostej i załomach.

K99/2 365 mm 255 mm 2,9150 mm

Linie 
kablowe

model szerokość wysokość wagagłębokość

model szerokość wysokość wagagłębokość

model szerokość wysokość wagagłębokość

model szerokość wysokość wagagłębokość
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Systemy wspomagające 
przeciąganie kabli i rur

Pończochy kablowe
Włókno szklane
Krętliki odprężacze
Głowice przeciągające kable
Czyszczenie rur
Przeciąganie rur 
Preparaty poślizgowe do kabli i światłowodów

electrasklep.pl
electrapolska.com



Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy 
linii trakcyjnej , linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe 

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskicj Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska 

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail  info@electrapolska.com

electrasklep.pl
electrapolska.com
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