
TECHNICKÁ DATA
OBJ. Č. 20696

ROZMĚRY v rozloženém stavu: výška 294 mm, Ø 430 mm
ve složeném stavu: výška 196 mm, Ø 72 mm

VÁHA 0,49 kg

MATERIÁL speciální plast

EAN 9120045476538

VÝHODY

• Použitelný v kombinaci s XB 300 
a XB 500

• Umožňuje odvíjení volných ka-
belových svazků a jednotlivých 
vodičů

• Teleskopický středový trn lze 
roztáhnout až na 294 mm 
proto lze odvíjet vysoké kabelové nebo 
trubkové svazky

Detail:
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POPIS
Multifunkční trn byl vyvinut speciálně pro kabelové odvíječe X BOARD XB 300  
a XB 500. Nasazením na nerezový středový trn odvíječe XB 300 a rozložením 4 ramen, 
můžete odvíjet i volné kabelové svazky. Teleskopický trn má průměr 72 mm. Hodí se 
tedy výborně i k odvíjení tenkých kabelových svazků s malým vnitřním průměrem 
nebo jednotlivých vodičů. Normální výška multifunkčního trnu je 196 mm a může být 
prostřednictvím teleskopického mechanismu roztažena až na 294 mm. Tak lze odvíjet 
i vysoké kabelové nebo trubkové svazky. V rozloženém stavu postranních ramen je 
celá úložná plocha daná průměrem 430 mm. V optimálním případě by to mělo od-
povídat současným kabelovým svazkům. Díky danému otvoru je možná kombinace s 
pruty RUNPOSTICKS.  

Optimální použití: Odvíjení kabelových svazků nebo jednotlivých vodičů do max. 
výšky 294 mm a max. průměru 430 mm. 

Instruktážní film: na krátký, velmi užitečný instruktážní film se podíváte, když oskenuje-
te QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com. 

Obsah dodávky: 1 ks multifunkčního trnu

Použití s:
Odvíječ kabelů XB 300 
Obj. č.: 10137

Odvíječ kabelů XB 500 
Obj. č.: 10136

INFORMACE

72,5 mm 

72,5 mm 

X BOARD XB 300

VIDEO

Elektro-System-Technik s.r.o., výhradní zastoupení značky RUNPOTEC v ČR, T: 260 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz
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