
RUNPOMETER METER RM35
DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ DÉLKY KABELŮDIGITÁLNÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ DÉLKY KABELŮ

V Ý H O D Y
 9 Umí změřit jak kabely, tak i licny, lana, hadice nebo trubky 

od Ø 2 do Ø 32 mm

 9 Vynikající pro elektroinstalace na stavbách nebo kabelové 
sklady, například pro záznamy kabelových délek

 9 Odolný proti stříkající vodě a prachu (IP 44), nárazuvzdorný

 9 Vodicí adaptéry pro dosažení velmi přesného výsledku 
měření

 9 Unikátní upevňovací otvíratelné pouzdro pro snadné 
nasazení na měřený kabel

 9 Měření oběma směry

 9 Pomocí popruhu s klipem lze RUNPOMETER  
snadno ukotvit na X BOARD nebo ostatní odvíjecí systémy

 9 Snadná obsluha

 9 Funkce sčítání

 9 Funkce odpočítávání s akustickou signalizací

 9 Výdrž akumulátorů v trvalém provozu 100 h (bez podsvícení 
displeje), zachování uložených hodnot i po vybití baterie

 9 Praktický a odolný kufr pro bezpečné uložení RUNPOMETERU  
a příslušenství

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní dodavatel značky RUNPOTEC v ČR
T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz WWW.EST-PRAHA.CZ

Obsah dodávky
RUNPOMETER RM35:

Popruh s klipem

Kotva

Montážní deska

Vodicí  
adaptéry

Nabíječka USB-C

SVĚTOVÁ NOVINKA!
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Popruh s klipem RM35  
ve skladu kabelů

Montážní deska a systémový 
kufr RM35 při kompletaci 
kabelů

RM35 a XB 300  
s multifunkčním trnem pro 
samostatné žíly

RM35 s montážní deskou, sys-
témovým kufrem a protahova-
cím perem Ø 4,5 mm

RM35 a popruh s klipem 
upevněný k XB 500

RM35 a popruh s kotvou 
upevněný k odvíječi  
kabelových cívek PRO

Snadné nasazení kabelu do 
otvíratelného pouzdra RM35

RM35 s odvíječem RUNPOLIFTER 
4500 a kabelem 1 x 300 mm²

PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍSTROJE RUNPOMETER RM35
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Obsah dodávky
RUNPOMETER RM35:

Popruh s klipem

Kotva

Montážní deska

Vodicí adaptéry

Nabíječka USB-C

Obsah sady:
1 x dig. přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35 
Umí změřit jak kabely, tak i licny, lana, hadice nebo trubky  
od Ø 2 do Ø 32 mm 

 9 Vynikající pro elektroinstalace na stavbách nebo kabelové sklady, například pro 
záznamy kabelových délek

 9 Odolný proti stříkající vodě a prachu (IP 44), nárazuvzdorný
 9 Unikátní upevňovací otvíratelné pouzdro pro snadné nasazení na měřený kabel
 9 Měření oběma směry
 9 Vodicí adaptéry pro dosažení velmi přesného výsledku měření
 9 Pomocí popruhu s klipem lze RUNPOMETER snadno ukotvit na X BOARD nebo 

ostatní odvíjecí systémy
 9 Snadná obsluha
 9 Funkce sčítání
 9 Funkce odpočítávání s akustickou signalizací
 9 Výdrž akumulátorů v trvalém provozu 100 h (bez podsvícení displeje)
 9 Praktický a odolný kufr pro bezpečné uložení RUNPOMETERU a příslušenství

1x profesionální odvíječ kabelů X BOARD XB 300 
Univerzální odvíječ a navíječ kabelových cívek  
(i poškozených), zatížitelný do 300 kg

RUNPOMETER RM35 + PŘÍSLUŠENSTVÍ +  
SYSTÉMOVÝ KUFR + X BOARD XB 300

AKČNÍ SADA

WWW.EST-PRAHA.CZ


