X BOARD – KOMPLETNÍ SADA

Kabelový odvíjecí systém - uložený v systémovém kufříku RUNPOTEC
Obj. č.: 10170

STRONGEST CABLE PULLING

Použití:

VIDEO

Ø 300 mm

294 mm

X BOARD XB 300

430

mm

Popis XB 300 viz strana 2

VÝHODY

TECHNICKÁ DATA
OBJ. Č.

10170

XB 300 - profes. odvíjecí systém

KUFŘÍK - VNĚJŠÍ ROZMĚRY

Š 405 mm │ D 440 mm │ V 136 mm

•

VÁHA VČETNĚ KUFŘÍKU

3,60 kg

PRŮMĚR

XB 300: Ø 300 mm
Multifunkční trn: Ø 430 mm

EAN

9120045476545

POPIS
Kompaktní X BOARD XB 300 je univerzální profesionální odvíječ a navíječ kabelových
cívek pro všechny malé až střední cívky.
XB 300 se vyznačuje malou, lehkou a plochou konstrukcí a přesto jej lze zatížit do
300 kg. Zvláště vhodný pro poškozené cívky. Díky odnímatelnému trnu jej lze použít
na kabelové cívky s různými velikostmi otvorů.
Multifunkční trn byl vyvinut speciálně pro X BOARD XB 300.
Nastrčením na ocelový středový trn a následným vyklopením čtyř postranních ramen
můžete odvíjet i volné kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče.
Díky šesti pogumovaným nožkám bezpečně stojí a neklouže. Chrání povrchy už
hotových podlah. Je uložen v praktickém systémovém kufru RUNPOTEC (kompatibilní
se zn. Sortimo).
Optimální použití:
XB300: Odvíjení (poškozených) cívek do max. 300 kg a volných kabelových svazků
nebo jednotlivých vodičů. Výška až 294 mm a průměr do 430 mm.
Instruktážní film: na krátký, užitečný instruktážní film se podíváte, když kliknete na QR
kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.
Obsah dodávky: 1 ks X BOARD XB 300 včetně multifunkčního trnu v systémovém kufru
RUNPOTEC.

Univerzální odvíječ a navíječ
kabelových cívek

Pro všechny druhy kabelů a kabelových
cívek i velmi malých průměrů

•

Kompaktní, lehký

•

Zatížitelný do 300 kg

•

Výborný pro poškozené
kabelové cívky

•

Už nikdy zamotané kabely

Váží jen 1,26 kg

Nerušená a racionální práce

•

Bezpečně stojí a neklouže

MULTIFUNKČNÍ TRN:
•

Používá se v kombinaci s XB 300
a XB 500

•

Umožňuje odvíjení volných kabelových svazků a jednotlivých
žil

•

Teleskopický středový trn lze
vytáhnout až na 294 mm – tím je
možné odvíjet i vysoké svazky
kabelů nebo trubek
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X BOARD – profesionální odvíječ kabelů
XB300 – Ø 300 mm

STRONGEST CABLE PULLING

Obj. č.: 10137
Příklady použití:

VIDEO
TRN X-BOARD
Ø 45 mm
odnímatelný pro
malé cívky
X BOARD XB 300

VÝHODY

TECHNICKÁ DATA
OBJ. Č.

10137

ROZMĚRY

D 300 x Š 300 x V 101 mm

PRŮMĚR

300 mm

NOSNOST

300 kg

ŠÍŘKA CÍVKY

variabilní

VÁHA

1,26 kg

VÝŠKA

•

Univerzální odvíječ a navíječ
kabelových cívek

Pro všechny druhy kabelů a kabelových
cívek i s velmi malými vnitřními průměry

•

Kompaktní, lehký

105 mm

•

Zatížitelný do 300 kg

PRŮMĚR TRNU

15 mm | 45 mm

EAN

9120045475623

•

Výborný pro poškozené
kabelové cívky

•

Už nikdy zamotané kabely

Váží jen 1,26 kg

Nerušená a efektivní práce

POPIS
Kompaktní X BOARD XB 300 je univerzální profesionální odvíječ a navíječ
kabelových cívek pro všechny malé a střední cívky.

•

Bezpečně stojí a neklouže
INFORMACE

XB 300 se vyznačuje malou, lehkou a plochou konstrukcí, a přesto je zatížitelný do 300 kg.

Příslušenství:

Zvláště vhodný pro poškozené cívky.

MULTIFUNKČNÍ TRN RUNPOTEC
Obj. č.: 20696

Umožňuje nerušenou a racionální práci bez zamotaných kabelů. .
Díky šesti pogumovaným nožkám bezpečně stojí a neklouže. Chrání
povrchy už hotových podlah.
Díky odnímatelnému trnu lze použít na kabelopvé cívky o různých velikostech otvorů.
Instruktážní film: na krátký, užitečný instruktážní film se můžete podívat, když
oskenujete QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Systémový kufr
RUNPOTEC Universal
Obj. č.: 20613

Alternativa:
X-BOARD XB 500
Obj. č.: 10136

Obsah dodávky: 1 ks X BOARD XB 300 včetně trnu
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