
TECHNICKÁ DATA
OBJ. Č. 10134 10135

ŠÍŘKAODVÍJEČE 600 mm 740 mm

DÉLKA ODVÍJEČE 550 mm 550 mm

VÝŠKA ODVÍJEČE 86 mm 86 mm

NOSNOST 215 kg 215 kg

MAX. ŠÍŘKA CÍVKY 1 m 1 m

VÁHA 9,6 kg 11,35 kg

EAN 9120045475647 9120045475654

POPIS
Inovativní a kvalitní odvíječ kabelových cívek od firmy RUNPOTEC, z lehkého 
a solidního hliníkového odlitku s robustními nastavitelnými nosnými válci je 
vhodný i pro nejvyšší zatížení při každodenním používání.

Nosné válce s odpruženými osičkami lze snadno a rychle změnou vzájemné 
vzdálenosti na 85, 160, 225, 290, 310 a 335 mm přizpůsobit různým průměrům 
kabelových cívek až do Ø 1000 mm. Uzavřená ložiska nosných válců jsou 
chráněna proti znečištění a korozi a zaručují tak bezúdržbový chod.

Odvíječ kabelových cívek stojí na čtyřech kompaktních nožkách z kvalitní-
ho plastu vždy stabilně a bez prokluzu a šetří tak už hotové podlahy.        

Kvalitní a praktické provedení pomocí nákladné technologie zaručuje dlou-
hou životnost.

Odvíječ kabelových cívek PRO 530 a PRO 670 lze dovybavit řiditelnými  
kolečky!

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

Obsah dodávky: 1 ks odvíječe kabelových cívek, smontovaný včetně nos-
ných válců.

• Lehký a solidní odlitek z hliníku  
Pro nejvyšší zatížení při každodenním 
používání

• Nastavitelné nosné válce pro 
cívky do Ø 1 m

• Robustní, uzavřené nosné válce 
Zaručeně bezúdržbový chod

• Kompaktní nožky 
Stojí pevně a neklouže

• Kompletně smontované   
Není nutná vlastní montáž

• Lze dokoupit řiditelná kolečka 
pro rychlou změnu polohy

K dostání jako náhradní díly:
Řiditelná kolečka, 4 ks v sadě
Obj. č. 20623

Nosný válec PRO 530 | PRO 670
530 – obj. č. 20609
670 – obj. č. 20610

Alternativní odvíječe:
X-BOARD XB 300
Obj. č. 10137

X-BOARD XB 500
Obj.č. 10136
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Řiditelná kolečka lze dokoupit

Odvíječ kabel. 
cívek
PRO 530
PRO 670

VIDEO

Extra silná ložiska  
a zavařené hrany

Příklady použití:

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

Odvíječ kabelových cívek
PRO 530 | PRO 670  –  smontovaný včetně nosných válců 
Obj. č.: 10134 | 10135

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG


