
TECHNICKÁ DATA
OBJ. Č. 10092 10093 10094 10095 10096 10097

DÉLKA 100 m 120 m 150 m 200 m 250 m 300 m

VÁHA 31,6 34,3 38,7 45,6 53,2 59,6

MATERIÁL 
PERA Jádro ze skelných vláken a PP plášť

Ø TRUBKY optimálně 80–250 mm

CELKOVÁ 
ZATÍŽITELNOST 580 kg

VÝHODY
• S navíjecím stojanem  

a počítadlem
• Dvojí systém odvíjení  

(automatická brzda odvíjení  
a rychloodvíjení)

• „Parkovací brzda“
• Zatížitelnost pera ze skel. vlákna 

do 6200 kg
• Celk. zatížitel. systému 580 kg
• Poloměr ohybu 770 mm

Použití s:
RUNPOCAM RC2 
Délky: 10 m   | 30 m   | 50 m
Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141 

INFORMACE

Karabina, nerez, se závitem 
RUNPOTEC RTG Ø12 mm, 
našroubovaná na pero

ŠPIČKA PERA:

Koncová objímka, nerez, se závi-
tem RUNPOTEC RTG Ø12 mm

KONEC PERA:

Doporučený průměr trubky, poloměr ohybu, zatížitelnost pera ze skel. vláken Ø 11 mm a celková zatížitelnost systému

Ø

11 mm 80 - 250 mm 770 mm 6200 kg 580 kg

R

POPIS
Zařízení na protahování kabelů, pero ze skel. vlákna Ø 11 mm, závit RUNPOTEC RTG  
Ø 12 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem (pozink práškově lakovaný) Ø 
1000 mm s novým dvojím systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodví-
jení), „parkovací brzda“. Karabinka má navíc převodní závit na RTG Ø 6 mm, aby se 
dala spojit s různými vodicími tyčemi (RUNPOSTICKS), sondami, kabelovými punčo-
škami, multikamerou RC 2 apod. Zatížitelnost pera je 6200 kg, celková zatížitelnost 
systému 580 kg. 

Optimální použití: pro trubky průměru 80–250 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 pera ze skel. vlákna Ø 11 mm s ocelovým navíjecím stojanem  
s novým dvojím systémem odvíjení, koncové objímky z oboustran (začátek/konec), 
1 x počítadlo metrů, 1 x karabinka.

Automatická  
odvíjecí brzda

Rychloodvíjení 
přes kladky  
s ložisky

Mechanické počítadlo

Našroubovaná vodicí sonda

Detail:

Pera ze skel.  
vlákna Ø 7,5 mm,  
9 mm a 11 mm

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

Pero ze skelného vlákna Ø 11 mm
s ocelovým navíjecím stojanem s novým dvojím systémem odvíjení
Obj. č.: 10092│10093│10094│10095│10096│10097

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG


