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POPIS

RUNPOFIX - kabelové protahovací poutko s ochranným krytem a háčkem. 
Flexibilní poutko z nerezového lanka Ø 1,5 mm. Jednoduché navěšení kabelu 
na poutko. 

Ochranný kryt umožňuje bezpečné protahování kabelů trubkami i s konektory. 

Háček umožňuje upevnit kabelová protahovací poutka na všechny produkty  
s kluznou špičkou RUNPOGLEITER. (RUNPO 5, RUNPO 1, atd.) Také zvláště vhod-
né pro protahování více kabelů najednou.

Optimální použití: od vnitřního průměru 14 mm nebo pro kabely nevedené  
v trubce.

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 RUNPOFIX s háčkem - kabelové protahovací poutko  
s ochranným krytem.

VÝHODY

• Rychlé navěšení na poutko 
• Chrání konektor před poškozením 
• Tah se přenáší na kabel, nikoliv  
 na konektor
• Pružné nerezové poutko 
• Protahování kabelů osazených  
 konektory
• Díky rychlospoji - háčku:
 kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC 
 s kluznou špičkou RUNPOGLEITER

RUNPOFIX s háčkem | 4dílná sada
Obj. č. 10159

RUNPOFIX s RTG 6 | 4dílná sada
Obj. č. 10154

RUNPOFIX s RTG 6 | jednotlivě
Obj. č. 20624 | 20625 |20626 |20627

INFORMACE

TECHNICKÁ DATA
VNITŘNÍ Ø OCHRAN. KRYTU 12 mm 15 mm 20 mm 27 mm

VNĚJŠÍ Ø OCHRAN. KRYTU 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm

OBJ. Č. 20628 20629 20630 20631

PRO TRUBKY O PRŮMĚRU 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm

VÁHA 0,008 kg 0,009 kg 0,010 kg 0,012 kg

POUTKO lze flexibilně nastavit

PRŮMĚR LANKA 1,5 mm | nerez

MATERIÁL OCHRAN. KRYTU speciální plast

RUNPOFIX

VIDEO

S ochranným krytem se to nestane!

4 různé velikosti ochranných krytů 
Ø  14 mm - 30 mm
RUNPOFIX VE 4DÍLNÉ SADĚ NA STR. 2

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

RUNPOFIX s háčkem – JEDNOTLIVĚ
Kabelové protahovací poutko s ochranným krytem 
Obj. č.: 20628 | 20629 |20630 |20631

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG



S ochranným krytem se to nestane!
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VÝHODY

• Rychlé navěšení na poutko 
• Chrání konektor před poškozením 
• Tah se přenáší na kabel, nikoliv 
 na konektor
• Pružné nerezové poutko 
• Protahování kabelů osazených   
 konektory
• Díky rychlospoji - háčku:
 kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC 
 s kluznou špičkou RUNPOGLEITER

RUNPOFIX s háčkem | jednotlivě
Obj. č. 20628 | 20629 |20630 | 20631

RUNPOFIX s RTG 6 | 4dílná sada
Obj. č. 10154

RUNPOFIX s RTG 6 | jednotlivě
Obj. č. 20624 | 20625 | 20626 | 20627

INFORMACE

TECHNICKÁ DATA
VNITŘNÍ Ø OCHRAN. KRYTU 12 mm | 15 mm | 20 mm | 27 mm

VNĚJŠÍ Ø OCHRAN. KRYTU 14 mm | 17 mm | 23 mm | 30 mm

OBJ. Č. 10159

PRO TRUBKY O PRŮMĚRU 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm 

VÁHA 0,039 kg

POUTKO lze flexibilně nastavit

PRŮMĚR LANKA 1,5 mm | nerez

MATERIÁL OCHRAN. KRYTU speciální plast

RUNPOFIX

VIDEO Příklady použití:

POPIS

RUNPOFIX - kabelové protahovací poutko s ochranným krytem a háčkem. 
Flexibilní poutko z nerezového lanka Ø 1,5 mm. Jednoduché navěšení kabelu 
na poutko. 

Ochranný kryt umožňuje bezpečné protahování kabelů trubkami i s konektory. 

Háček umožňuje upevnit kabelová protahovací poutka na všechny produkty  
s kluznou špičkou RUNPOGLEITER. (RUNPO 5, RUNPO 1, atd.) Také zvláště vhod-
né pro protahování více kabelů najednou.

Optimální použití: od vnitřního průměru 14 mm nebo pro kabely nevedené  
v trubce.

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

Obsah dodávky: 4 ks RUNPOFIX s háčkem - kabelové protahovací poutko  
s ochranným krytem.

Vnější Ø 14 mm

Vnější Ø 17 mm

Vnější Ø 23 mm

Vnější Ø 30 mm

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

RUNPOFIX s háčkem – SADA
Kabelové protahovací poutko s ochranným krytem 
Obj. č.: 10159

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG


