
TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č. (PROFI SADA) 10052 10055 10057 10047 10050

DÉLKA 30 m 40 m 50 m 60 m 80 m

VÁHA (PROFI SADA) KG 4,365 4,585 4,805 5,025 5,480

ROZMĚRY mm (PROFI-SADA) V 500 / Š 380 / H 250

MATERIÁL PERA Jádro ze skelných vláken a PP plášť

TRUBKA Ø optimálně 30–80 mm

CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST 220 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pozor! 
Elektricky 
vodivé!

Koncová objímka se závitem 
RUNPOTEC RTG Ø 6 mm

KONEC PERA

Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm, 
Závit RUNPOTEC RTG Ø 6 mm,
našroubovaný na pero

ŠPIČKA PERA

• S navíjecím stojanem
• Dvojí systém odvíjení (auto-

matická brzda odvíjení  
a rychloodvíjení)

• „Parkovací brzda“
• Celková zatížitelnost pera  

ze skel. vlákna do 1300 kg
• Celková zatížitelnost 220 kg
• Radius ohybu 120 mm

POPIS
Sada Profi - pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm - RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm  s robust-
ním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) s novým 
dvojím systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), „parkova-
cí brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Celková zatížitelnost 
pera 1300 kg, celková zatížitelnost 220 kg. 
Optimální použití: pro trubky o průměru 30–80 mm.
Instruktážní film: na krátký, velmi užitečný instruktážní film se podíváte, když oske-
nujete na QR kód vpravo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.
Lieferumfang: 1Profi sada - 1 ks pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm s ocel. nav. stoja-
nem a novým dvojím systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na začátku a konco-
vá objímka na konci pera, výsuvné nožky a úložný prostor + další příslušenství:  
2 x koncová objímka,1 x spojka,1 x karabina,1 x speciální lepidlo,1 x kladka,  
1 x RUNPOGLEITER se závitem

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

INFORMACE

Doporučený průměr trubky, ohybový radius a celk. zatížitelnost pera ze skel. vláken Ø 4,5 mm, celková zatížitelnost systému

Ø

4,5 mm 30–80 mm 120 mm 1300 kg 220 kg

R

VÝHODY

Detail:

Pera ze skel. 
vláken Ø 4,5 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 skel. vlákna ø 4,5 mm (sada Profi)
s ocelovým navíjecím stojanem s dvojím systémem odvíjení
Obj. č.: 10052|10055|10057|10047|10050

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG



TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č. (SADA STANDARD) 10054 10056 10058 10048 10051

DÉLKA 30 m 40 m 50 m 60 m 80 m

VÁHA (SADA STANDARD) KG 4,365 4,585 4,805 5,025 5,480

ROZMĚRY mm (SADA STANDARD) V 500 / Š 380 / H 250

MATERIÁL PERA Jádro ze skel. vlákna s PP pláštěm

TRUBKA Ø optimálně 30–80 mm

CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST 220 kg

Pozor! 
Elektricky 
vodivé!

Koncová objímka se závitem RUNPOTEC  
RTG Ø 6 mm

KONEC PERA

Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm, 
RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm,
našroubovaný na pero

ŠPIČKA PERA

 

• S navíjecím stojanem
• Dvojí systém odvíjení  

(automatická brzda odvíjení 
a rychloodvíjení)

• „Parkovací brzda“
• Zatížitelnost pera ze skelného 

vlákna do 1300 kg
• Celk. zatížitel. systému 220 kg
• Poloměr ohybu 120 mm

POPIS
Sada standard - pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm - RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm  
s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) 
s novým dvojím systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), 
„parkovací brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Zatížitelnost 
pera 1300 kg, celková zatížitelnost systému 220 kg. 

Optimální použití: pro trubky o průměru 30 mm – 80 mm.

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

Obsah dodávky: Sada Standard - 1 ks pera ze skel. vláken Ø 4,5 mm s ocelovým 
navíjecím stojanem s novým dvojím systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na 
špičce a koncová objímka na konci pera.

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

INFORMACE

VÝHODY

Detaily:

Doporučený průměr trubek, poloměr ohybu a zatížitelnost pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm, celková zatížitelnost systému

Ø

4,5 mm 30–80 mm 120 mm 1300 kg 220 kg

R

Pera ze skel. 
vláken Ø 4,5 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 skel. vlákna ø 4,5 mm (sada Standard)
s ocelovým navíjecím stojanem s dvojím systémem odvíjení
Obj. č.: 10054│10056│10058│10048│10051

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG

34

STRONGEST CABLE PULLING

Přímý odkaz:
https://bit.ly/protahovaci-pera-4-6

PROTAHOVACÍ PERO ZE SKEL. VLÁKNA Ø 4,5 mm S NAVÍJECÍM STOJANEM

Sada Profi 
včetně příslušenství

Pera ze skelného 
vlákna Ø 4,5 mm

VIDEO

Pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm
s ocelovým navíjecím stojanem včetně dvojitého odvíjecího systému

Sada Standard
bez příslušenství

KOMPATIBILITA: 
RUNPOCAM 

SADA PROFI má vysouvací nohy 
a box s příslušenstvím.

Kladky pro rychlé 
odvíjení

Automatická 
odvíjecí brzda

Všechny navíjecí stojany RUNPOTEC jsou vybaveny 
postranní odvíjecí brzdou a také dvojitým odvíjecím 
systémem (rychlé odvíjení anebo automatická odvíjecí 
brzda)!

Vysouvací 
nohy

Ø Délka Sada Profi Obj.č.

4,5 mm

30 m
40 m
50 m
60 m
80 m

• dvojitý odvíjecí systém
• vysouvací nohy
• box na příslušenství 
• robustní konstrukce
• brzda
• mnoho příslušenství   
   (viz níže)

10052
10055
10057
10047
10050

Včetně příslušenství u sady Profi (závit RTG Ø 6 mm)

2x čep
1x spojka
1x karabina
1x lepidlo

1x kladka
1x špička RUNPOGLEITER 
     s předním závitem

Sada Standard Obj. č.

• dvojitý odvíjecí systém
• robustní konstrukce
• brzda

10054
10056
10058
10048
10051

Zakončení pera – sada Profi a sada Standard Špička pera – sada Profi a sada Standard

Čep, nerez, 
závit RTG Ø 6 mm

Otáčivá špička RUNPOGLEITER Ø 7 mm, 
závit RTG Ø 6 mm
našroubovaná

včetně příslušenství

Pozor!
Elektricky
vodivé


