
OBJ. Č. 10020

ZÁVIT RUNPOTEC RTG Ø 6 mm

ROZMĚRY D 1005 x Š 110 x V 35 mm

MATERIÁL TYČÍ bazaltové tyče, plastový plášť

EAN 9120045473100

Nová bazaltová technologie umožňuje extrémní poloměry ohybu, přesto zů-
stávají tyče tvarově velmi stabilní. Všechny spoje mají závit RUNPOTEC RTG Ø 6 
mm, nemají žádné hrany ani závitové přechody. Magnetem lze udržet předměty 
o váze až 2,5 kg. Kuličkový řetízek v kombinaci s magnetem umožňuje cílené 
umístění nebo vedení k otvorům ve stěně nebo ve zdi. Součástí sady RUNPO-
STICKS COMFORT je navíc speciální kluzný hák, který může díky převracení bez 
problémů překonávat překážky do výšky až 6,5 cm. Nárazuvzdorná LED svítilna 
má díky bateriím AAA Duracell vysokou svítivost a extrémně dlouhou výdrž. Celé 
příslušenství lze pohodlně uložit do praktické brašny s popruhem.

Optimální použití: závěsné stropy, kabelové kanály, duté stěny, dodatečná po-
kládka kabelů bez uložení do trubek, podpodlažní šachty, různé průchody  
a mnoho dalšího. 

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

Obsah dodávky: 5 x RUNPOSTICKS červený (tvrdý) Ø 7,5 mm, 3 x RUNPOSTICKS 
černý (střední) Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS žlutý (měkký) Ø 4,5 mm, 1 x RUNPO-
GLEITER, 1 x extra silný magnet, 1 x kuličkový řetízek, 1 x očko s kroužkem, 1 x 
záchytný hák, 1 x závitová spojka, 1 x brašna, 1 x speciální kluzný hák, 1 x nárazu-
vzdorná LED svítilna

TECHNICKÁ DATA

• O 30 % vyšší zatížitelnost  
díky technologii bazaltových vláken

• Plastový plášť  
► díky tomu se Vám nedostanou 
bazaltová vlákna pod kůži 

• Extrémní poloměr ohybu
• Extra silný magnet
• Kluzný hák s možností převracení
• Nárazuvzdorná LED svítilna
• Praktická brašna
• Nerezové spojky nalisované  

a zalepené

VÝHODY

POPIS

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

Sada záchytných háků
20614

Funkční kluzné špičky
20468

INFORMACE

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

RUNPOSTICKS COMFORT – 19DÍLNÝ
Pomůcka k protahování kabelů nevedených v trubce 
Obj. č.: 10020

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG

RUNPOSTICKS

VIDEO


