
Trawers do bębnów

Trawersy do bębnów kablowych 
do podnoszenia bębnów kablowych i przewodowych 
Stabilna rama nośna i dwa zawiesia podnoszące z linami
Pierścienie lin stalowych zostaną przymocowane do 
haków szybkiego chwytania
Haki nośne są ustawione w pozycji dopasowanej 
do szerokości bębna, dzięki czemu obręcze bębna 
kablowego nie zostaną uszkodzone przez zawiesia
Model 29149
Udzwig 6000 kg
Długość 1900 mm 
Średnica bębna 3000 mm
Waga 100 kg

Model 29495
Udzwig 8000 kg
Długość 1984 mm 
Średnica bębna 3000 mm
Waga 115 kg  

Haki Quick-Grip
do podnoszenia bębnów kablowych i przewodowych
Łatwe wkładanie umożliwia bezpieczny i szybki montaż
niezawodny zamek bezpieczeństwa dla liny stalowej
Model 40095
Udzwig 6000 kg
Szerokość kołnierza 130 mm
Średnica otworu 70-100 mm
Wymiary 250x310x40 mm
Waga 5,7 kg

Model 40096
Udzwig 8000 kg
Szerokość kołnierza 200 mm
Średnica otworu 120-140 mm
Wymiary 380x310x55 mm
Waga 13,0 kg

Haki do bębnów Quick Grip

Trawers z uchwytami do podnoszenia bębnów kablowych
Bezpieczne podnoszenie szpul przy rozładunku
System bezosiowy ( nie przechodzący przez bebny )
Szybka instalacja 
Regulowana belka w zależności od szerokości bebna
Model K89/6000
Udzwig 6000 kg
Max szerokość bębna 1800 mm  
Maksymalna średnica bębna 3000 mm
Waga  kg80
Model K89/8000
Udzwig 8000 kg
Max szerokość bębna 1800 mm  
Maksymalna średnica bębna 3000 mm
Waga 90 kg
Zapytaj o trawersy 10-12 ton 

Trawers z uchwytami do podnoszenia bębnów kablowych

Linie 
kablowe

Przyczepy kablowe

Przyczepy kablowe
Przyczepy do transportu bębnów 
Przyczepy do transportu bębnów 
z spalinowym załadunkiem
Przyczepy do transportu bębnów 
z spalinowym załadunkiem i napędem bębna
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Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę 
i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia. 
Wersja z pojedynczą osią 
Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
Automatyczne cofanie 
Hamulec  najazdowy ( K500 bez hamulca )
Pojedyncza oś
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
W pełni ocynkowana
Hak holowniczy prosty
Opcje
Dyszle o regulowanej wysokości 
napędzany silnikiem napęd bębna  

Przyczepa kablowa jednoosiowa 

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 77769                                                                                                            3000 x 2250 x 1700 mm  
Model 66401                                                                                                            3000 x 2250 x 1700 mm  

Model 77769
Model 66401

750 kg
1300 kg

500 kg
1000 kg

76 mm
76 mm

1350 mm
1350 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1100-1900 mm
1100-1900 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę 
i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia. 
Wersje z podwójną osią 
Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
Automatyczne cofanie 
Hamulec  najazdowy 
Pojedyncza oś
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
W pełni ocynkowana
Hak holowniczy prosty 

Przyczepa kablowa dwuosiowa 

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Opcje :
Dyszle o regulowanej wysokości 
napędzany silnikiem napęd bębna 

Model 66402
Model 66403

2100 kg
2800 kg

1500 kg
2000 kg

76 mm
76 mm

1650 mm
1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1200-2400 mm
1200-3000 mm

Model 66402                                                                                                             4000 x 2550 x 1900 mm  
Model 66403                                                                                                             4950 x 2550 x 2260 mm  

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę 
i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia. 
Wersja z pojedynczą osią 
Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
Automatyczne cofanie 
Hamulec  najazdowy ( K500 bez hamulca )
Pojedyncza oś
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
W pełni ocynkowana
Hak holowniczy prosty
Opcje
Dyszle o regulowanej wysokości 
napędzany silnikiem napęd bębna  

Przyczepa kablowa jednoosiowa 

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 77769                                                                                                            3000 x 2250 x 1700 mm  
Model 66401                                                                                                            3000 x 2250 x 1700 mm  

Model 77769
Model 66401

750 kg
1300 kg

500 kg
1000 kg

76 mm
76 mm

1350 mm
1350 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1100-1900 mm
1100-1900 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa seria K z odchylanym ramieniem na bęben mogą być obsługiwane przez jedną osobę 
i są optymalnie dopasowane do ich przeznaczenia. 
Wersje z podwójną osią 
Prosty i szybki załadunek i rozładunek za pomocą wciągarki obsługiwany przez jedną osobę
Automatyczne cofanie 
Hamulec  najazdowy 
Pojedyncza oś
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
W pełni ocynkowana
Hak holowniczy prosty 

Przyczepa kablowa dwuosiowa 

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Opcje :
Dyszle o regulowanej wysokości 
napędzany silnikiem napęd bębna 

Model 66402
Model 66403

2100 kg
2800 kg

1500 kg
2000 kg

76 mm
76 mm

1650 mm
1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1200-2400 mm
1200-3000 mm

Model 66402                                                                                                             4000 x 2550 x 1900 mm  
Model 66403                                                                                                             4950 x 2550 x 2260 mm  

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa o ładowności 750 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66 075 1300 kg750 kg 76 mm1740 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

2600  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.  Posiada uchylną część załadunkową dla łatwiejszego 
montażu bębna. Wyposażona jest w przyciągarkę ręczną  oraz podpory stabilizujące
Wymiary przestrzeni ładunkowej  3000 x 1520 x 1600 mm
Koła 14″ . Koła podporowe . Uchwyt koła zapasowego . Dyszel stały 
Stojak pod rolkę z kablem . Kliny najazdowe

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66200
66240
66280

2700 kg
3000 kg
3500 kg

2150 kg
2430 kg
2850 kg

76 mm
76 mm
76 mm

1400 mm
1400 mm
1400 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC 
( kg )

   2450 mm
   2450 mm
   2450 mm

Przyczepy kablowe o ładowności 2150 kg / 2430 kg / 2850 kg

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa o ładowności 2040 kg

Przyczepa kablowa o ładowności 2620 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66210 2700 kg2040 kg 76 mm   1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

   2600  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66260 3500 kg2620 kg 76 mm   1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

     2800  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa o ładowności 750 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66 075 1300 kg750 kg 76 mm1740 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

2600  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.  Posiada uchylną część załadunkową dla łatwiejszego 
montażu bębna. Wyposażona jest w przyciągarkę ręczną  oraz podpory stabilizujące
Wymiary przestrzeni ładunkowej  3000 x 1520 x 1600 mm
Koła 14″ . Koła podporowe . Uchwyt koła zapasowego . Dyszel stały 
Stojak pod rolkę z kablem . Kliny najazdowe

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66200
66240
66280

2700 kg
3000 kg
3500 kg

2150 kg
2430 kg
2850 kg

76 mm
76 mm
76 mm

1400 mm
1400 mm
1400 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC 
( kg )

   2450 mm
   2450 mm
   2450 mm

Przyczepy kablowe o ładowności 2150 kg / 2430 kg / 2850 kg

Linie 
kablowe

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.comA.060

Przyczepa kablowa o ładowności 2040 kg

Przyczepa kablowa o ładowności 2620 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66210 2700 kg2040 kg 76 mm   1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

   2600  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66260 3500 kg2620 kg 76 mm   1700 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

     2800  mm

Przyczepa kablowa – do transportu bębna z kablem.
Przyczepa o doskonałych własnościach trakcyjnych. 
Gotowa do ciężkiej pracy w najbardziej wymagających warunkach

Linie 
kablowe

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.061



Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna
Przyczepy bębnowe kablowe z hydraulicznie sterowanymi uchwytami bębnowymi mogą być obsługiwane 
bardzo łatwo przez jedną osobę. Są optymalnie dostosowane do ich zastosowania. 
W zależności od ładowności są one wyposażone w podwozie jednoosiowe lub dwuosiowe 
i hamulec najazdowy (K2300 / 2700) lub dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny (K 4000).
.

Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 69142
Model 69156
Model 71463

3000 kg
3500 kg
5500 kg

2300 kg
2700 kg
4000 kg

76 mm
76 mm
76 mm

1700 mm
1700 mm
1665 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC 
( kg )

1000-3000 mm
1000-3000 mm
1000-3000 mm

Model 69142                                                                                                          
Model 69156
Model 71463                                                                                                             

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h
80 km/h

4750 x 2500 x 2000 mm
4750 x 2500 x 2000 mm
4860 x 2500 x 2200 mm

69142 6915669156

71463

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa jednoosiowa 

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 70715
Model 73238                                                                                                     
  

Model 70715
Model 73238

6800 kg
6800 kg

5000 kg
5000 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-3000 mm
1250-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S5000 / S5000H
Wersja standard - załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Wersja H -łatwy i szybki załadunek i rozładunek dzięki dwóm hydraulicznym podnośnikom bębnowym 
i centralnej pompie ręcznej lub silnikowi benzynowemu
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszeniepowietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4400 x 2550 x 2220 mm
4400 x 2550 x 2220 mm

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna
Przyczepy bębnowe kablowe z hydraulicznie sterowanymi uchwytami bębnowymi mogą być obsługiwane 
bardzo łatwo przez jedną osobę. Są optymalnie dostosowane do ich zastosowania. 
W zależności od ładowności są one wyposażone w podwozie jednoosiowe lub dwuosiowe 
i hamulec najazdowy (K2300 / 2700) lub dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny (K 4000).
.

Przyczepa kablowa z hydraulicznie obsługiwanymi uchwytami bębna

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 69142
Model 69156
Model 71463

3000 kg
3500 kg
5500 kg

2300 kg
2700 kg
4000 kg

76 mm
76 mm
76 mm

1700 mm
1700 mm
1665 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC 
( kg )

1000-3000 mm
1000-3000 mm
1000-3000 mm

Model 69142                                                                                                          
Model 69156
Model 71463                                                                                                             

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h
80 km/h

4750 x 2500 x 2000 mm
4750 x 2500 x 2000 mm
4860 x 2500 x 2200 mm

69142 6915669156

71463

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa jednoosiowa 

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 70715
Model 73238                                                                                                     
  

Model 70715
Model 73238

6800 kg
6800 kg

5000 kg
5000 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-3000 mm
1250-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S5000 / S5000H
Wersja standard - załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Wersja H -łatwy i szybki załadunek i rozładunek dzięki dwóm hydraulicznym podnośnikom bębnowym 
i centralnej pompie ręcznej lub silnikowi benzynowemu
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszeniepowietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4400 x 2550 x 2220 mm
4400 x 2550 x 2220 mm

Linie 
kablowe
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Sztywnie zbudowana przyczepa ogólnego zastosowania zapewnia bezpieczną metodę załadunek i transport 
bębnów kablowych

 
  

 

 

Rama przyczepy
Konstrukcja ramy przyczepy (1) i dyszel są wykonane z mocnych profili stalowych.
Po lewej i prawej stronie ramy przyczepy zamocowane są zmienne mocowania bębna (2).
Bęben jest podnoszony do pozycji transportowej za pomocą dwóch niezależnie obsługiwanych układów 
hydraulicznych (3).
Jednostka hydrauliczna napędzana silnikiem (4) aktywuje siłowniki z lewej i prawej strony.
Bęben jest mechanicznie zablokowany w górnym położeniu podczas transportu i gniazda dla różnych osi 
które mogą pomieścić różne średnice bębna.
Osie / Podwozie
Rama przyczepy jest wyposażona w konstrukcję jednoosiową z odpowiednimi kołami (5). 
Przyczepa jest wyposażona we wzmocnione koło podporowe.
Oś bębna (6) wykonany ze stalowej osi drążonej o średnicy 76 mm z 2 zaciskami.
Hak holowniczy można regulować w wysokości od ok. 550 - 1.100 mm wyposażony w
ucho holownicze z pierścieniem DIN Ø 40 mm
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Przyczepa kablowa model L75 MHT

 

Przyczepa kablowa model L75 MHT

WYMIARY - PARAMETRY

Model 23896
Model 23896v25                                                                                                   
  

Model 23896
Model 23896v25

7000 kg
8700 kg

5490 kg
7500 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1800-3000 mm
1800-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
25 km/h

4435 x 2500 x 2000 mm
4435 x 2500 x 2000 mm

Układ hamulcowy
Przyczepa jest wyposażona w dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec postojowy.
Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ALB)  i układ przeciwblokujący (ABS),
zgodnie z przepisami EEC 
System napędu bębna
Hydrauliczny napęd bębna kablowego napędzany jest przez tę samą jednostkę hydrauliczną, która obsługuje
siłowniki ładujące. Silnik wysokoprężny napędza układ hydrauliczny
Dwie gumowe rolki cierne dociskane są do kołnierza bębna linowego i obracają bęben.
Prędkość zwijania 60m/min przy zewnetrznej średnicy bębna 2500 mm
Prędkość zwijania 30m/min przy wewnetrznej średnicy bębna 1400 mm
Maks. siła ciągnąca przy średnicy rdzenia wyniesie ok. 600 kg.
Zakres dostawy:
Przyczepa do bębnów L 75 MHT, w tym:
- hydrauliczny układ załadunku i napęd bębna linowego,   napędzany silnikiem benzynowym (MHT)
- regulowana wysokość drążka z zaczepem oczkowym   DIN o średnicy 40 mm
- dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec   postojowy z ALB i ABS

Linie 
kablowe
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Sztywnie zbudowana przyczepa ogólnego zastosowania zapewnia bezpieczną metodę załadunek i transport 
bębnów kablowych

 
  

 

 

Rama przyczepy
Konstrukcja ramy przyczepy (1) i dyszel są wykonane z mocnych profili stalowych.
Po lewej i prawej stronie ramy przyczepy zamocowane są zmienne mocowania bębna (2).
Bęben jest podnoszony do pozycji transportowej za pomocą dwóch niezależnie obsługiwanych układów 
hydraulicznych (3).
Jednostka hydrauliczna napędzana silnikiem (4) aktywuje siłowniki z lewej i prawej strony.
Bęben jest mechanicznie zablokowany w górnym położeniu podczas transportu i gniazda dla różnych osi 
które mogą pomieścić różne średnice bębna.
Osie / Podwozie
Rama przyczepy jest wyposażona w konstrukcję jednoosiową z odpowiednimi kołami (5). 
Przyczepa jest wyposażona we wzmocnione koło podporowe.
Oś bębna (6) wykonany ze stalowej osi drążonej o średnicy 76 mm z 2 zaciskami.
Hak holowniczy można regulować w wysokości od ok. 550 - 1.100 mm wyposażony w
ucho holownicze z pierścieniem DIN Ø 40 mm
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Przyczepa kablowa model L75 MHT

 

Przyczepa kablowa model L75 MHT

WYMIARY - PARAMETRY

Model 23896
Model 23896v25                                                                                                   
  

Model 23896
Model 23896v25

7000 kg
8700 kg

5490 kg
7500 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1800-3000 mm
1800-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
25 km/h

4435 x 2500 x 2000 mm
4435 x 2500 x 2000 mm

Układ hamulcowy
Przyczepa jest wyposażona w dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec postojowy.
Automatyczny układ hamulcowy zależny od obciążenia (ALB)  i układ przeciwblokujący (ABS),
zgodnie z przepisami EEC 
System napędu bębna
Hydrauliczny napęd bębna kablowego napędzany jest przez tę samą jednostkę hydrauliczną, która obsługuje
siłowniki ładujące. Silnik wysokoprężny napędza układ hydrauliczny
Dwie gumowe rolki cierne dociskane są do kołnierza bębna linowego i obracają bęben.
Prędkość zwijania 60m/min przy zewnetrznej średnicy bębna 2500 mm
Prędkość zwijania 30m/min przy wewnetrznej średnicy bębna 1400 mm
Maks. siła ciągnąca przy średnicy rdzenia wyniesie ok. 600 kg.
Zakres dostawy:
Przyczepa do bębnów L 75 MHT, w tym:
- hydrauliczny układ załadunku i napęd bębna linowego,   napędzany silnikiem benzynowym (MHT)
- regulowana wysokość drążka z zaczepem oczkowym   DIN o średnicy 40 mm
- dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny i hamulec   postojowy z ALB i ABS

Linie 
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 11662
Model 11662v25                                                                                                     
  

Model 11662
Model 11662v25

7000 kg
8700 kg

5490 kg
7500 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-3000 mm
1250-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75
Załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4535 x 2500 x 2300 mm
4535 x 2500 x 2300 mm

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 48810
                                                                                              
  

Model 48810 8820 kg6870 kg 76 mm1740 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1000-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość

80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73
Załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4950 x 2500 x 1880 mm

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 11662
Model 11662v25                                                                                                     
  

Model 11662
Model 11662v25

7000 kg
8700 kg

5490 kg
7500 kg

76 mm
76 mm

1720 mm
1720 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-3000 mm
1250-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość
80 km/h
80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model LW75
Załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4535 x 2500 x 2300 mm
4535 x 2500 x 2300 mm

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 48810
                                                                                              
  

Model 48810 8820 kg6870 kg 76 mm1740 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1000-3000 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość

80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model KW73
Załadunek bębnów, które nie są ustawione prosto w linii z przyczepą za pomocą dwóch 
osobno obsługiwanych wciągarek z liną stalową o długości 8 m.
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja)

4950 x 2500 x 1880 mm

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 18783
                                                                                              
  

Model 18783 8000 kg6000 kg 76 mm1690 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-2800 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość

80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63
Łatwy załadunek dzięki oddzielnie obsługiwanym hydraulicznym uchwytom bębna
automatyczna blokada bezpieczeństwa bębna
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja) 
*ALB i ABS są niezbędne do zatwierdzenia przez Unię Europejską

4690 x 2500 x 1850 mm

Linie 
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Przyczepa kablowa 6,5 tony model PR 200.70

WYMIARY

CECHY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

Przyczepa kablowa odpowiednia do transportu i rozwijania kabla z bębnów kablowych.
Charakterystyka i cechy:
- Podwozie, w konstrukcji stalowej z przednim drążkiem holowniczym zabezpieczone 
  powłoką antykorozyjną . Malowana proszkowo
- Oś przyczepy - 2 niezależnych osie wału na resorach piórowych Koła z oponą 16"
  osłoną błotną i hamulcem postojowym
- Skrętne i regulowane koło na przednim drążku holowniczym
- Zaczep holowniczy otwór 45 mm.
- Hamulec pneumatyczny (zgodnie z przepisami CE)
- Światła tylne 3 sekcje. Instalacja elektryczna 24 V . Wskaźniki bezpieczeństwa na drodze 
   (zgodnie z przepisami CE)
- Maksymalna dopuszczalna prędkość 25 km/h przy pełnym ciężarze 60 km/h bez dodatkowego obciążenia
- Korpus z 2 podnośnikami bębnowymi z niezależnym podnoszeniem za pomocą ręcznych pomp
- 2 tylny mechaniczny stabilizator
- Oś bębna 70-90 mm. dia. komplet stożków i akcesoriów

- Max. średnica bębna: 3000 mm
- Max. szerokość bębna: 1500 mm
- Obciążenie : 7000 kg
- Długość przyczepy: 4960 mm
- Szerokość przyczepy: 2600 mm
- Masa przyczepy: 1800 kg 

- Urządzenie do nawijania / odwijania szpuli kabla, napędzane silnikiem 
  z przekładnią Mod. PR 200.70.R

Linie 
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Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 18783
                                                                                              
  

Model 18783 8000 kg6000 kg 76 mm1690 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

1250-2800 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość

80 km/h

Przyczepa kablowa jednoosiowa model S63
Łatwy załadunek dzięki oddzielnie obsługiwanym hydraulicznym uchwytom bębna
automatyczna blokada bezpieczeństwa bębna
Oś skrętna pod drążkiem z kółkiem podporowym o regulowanej wysokości i zestawem podporowym
Pneumatyczny hamulec dwuprzewodowy
Bezobsługowe zawieszenie powietrzne 
Hamulec zależny od obciążenia ALB
Układ przeciwblokujący ABS
Napędzany silnikiem napęd bębna MT (opcja) 
*ALB i ABS są niezbędne do zatwierdzenia przez Unię Europejską

4690 x 2500 x 1850 mm

Linie 
kablowe
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Przyczepa kablowa 6,5 tony model PR 200.70

WYMIARY

CECHY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJE

Przyczepa kablowa odpowiednia do transportu i rozwijania kabla z bębnów kablowych.
Charakterystyka i cechy:
- Podwozie, w konstrukcji stalowej z przednim drążkiem holowniczym zabezpieczone 
  powłoką antykorozyjną . Malowana proszkowo
- Oś przyczepy - 2 niezależnych osie wału na resorach piórowych Koła z oponą 16"
  osłoną błotną i hamulcem postojowym
- Skrętne i regulowane koło na przednim drążku holowniczym
- Zaczep holowniczy otwór 45 mm.
- Hamulec pneumatyczny (zgodnie z przepisami CE)
- Światła tylne 3 sekcje. Instalacja elektryczna 24 V . Wskaźniki bezpieczeństwa na drodze 
   (zgodnie z przepisami CE)
- Maksymalna dopuszczalna prędkość 25 km/h przy pełnym ciężarze 60 km/h bez dodatkowego obciążenia
- Korpus z 2 podnośnikami bębnowymi z niezależnym podnoszeniem za pomocą ręcznych pomp
- 2 tylny mechaniczny stabilizator
- Oś bębna 70-90 mm. dia. komplet stożków i akcesoriów

- Max. średnica bębna: 3000 mm
- Max. szerokość bębna: 1500 mm
- Obciążenie : 7000 kg
- Długość przyczepy: 4960 mm
- Szerokość przyczepy: 2600 mm
- Masa przyczepy: 1800 kg 

- Urządzenie do nawijania / odwijania szpuli kabla, napędzane silnikiem 
  z przekładnią Mod. PR 200.70.R
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Inne wykonania przyczep powyżej 10 t
* zapytaj o szczegółową karte katalogową 

WYMIARY - PARAMETRY

Model 72752
Model 73736
Model 73736v25
Model 74500
Model 74500v25
Model 72500
Model 72500v25
Model 75500
Model 75500v65

15 500 kg
14 000 kg
17 000 kg
17 800 kg
24 500 kg
14 000 kg
17 500 kg
24 000 kg
29 250 kg

11 500 kg
10 000 kg
13 000 kg
13 300 kg
18 000 kg
10 000 kg
14 000 kg
16 400 kg
21 650 kg

75 mm
95 mm
95 mm
95 mm

120 mm
76 mm
76 mm

120 mm
120 mm 

1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

2400-3000 mm
3000-3600 mm
3000-3600 mm
3000-4200 mm
3000-4200 mm
3000-3600 mm
3000-3600 mm
3000-4200 mm
3000-4200 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość

80 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
65 km/h

9200 x 2550 x 2700 mm
5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm
6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm

6000 x 2500 x 2500 mm
6000 x 2500 x 2500 mm

10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm
10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm 

Model 72752
Model 73736
Model 73736v25
Model 74500
Model 74500v25
Model 72500
Model 72500v25
Model 75500
Model 75500v65

Tabela produktów o dużych parametrach obciążeniowych 
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt w celu przesłania szczegółowych materiałów technicznych 
o parametrach technicznych

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.comA.070

Linie 
kablowe

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

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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