AKCE RUNPO 5 + 4dílná sada háčků RUNPOFIX
Profesionální nástroj na protahování kabelů + kabelové poutko

STRONGEST CABLE PULLING

Obj. č.: 11142
Použití:

VIDEO

Nelze zlomit

RUNPO 5

VIDEO

Výhoda proti skel. vláknu – nelze zlomit

RUNPOFIX

Pero + nalisování + RUNPOGLEITER
RUNPOFIX - popis na straně 2

TECHNICKÁ DATA

VÝHODY

OBJ. Č.

11142

DÉLKA

30 m

VÁHA

1,54 kg

ROZMĚRY

V 55 x Š 315 x H 395 mm

MATERIÁL PERA

3násobně zkroucený speciální polyester

Ø PERA

5,3 mm

POLOMĚR OHYBU

15 mm

ZATÍŽITELNOST

270 kg (na celé pero!)

Ø TRUBKY

optimálně 16–40 mm

EAN

9120045476651

POPIS
RUNPO 5 je další inovace firmy RUNPOTEC a skutečný „všeuměl“. Patentovaná
volně otáčivá špička RUNPOGLEITER umožňuje překonání i nejostřejších ohybů,
a to při zatížitelnosti neuvěřitelných 270 kg, vztaženo na celý protahovací systém.
Speciální plastové pero o průměru 5,3 mm zkroucené ze tří vláken má ještš lepší
kluzné vlastnosti než pero ze skelného vlákna 3 mm, při čemž třecí odpor díky
bodové dosedací ploše je poloviční. Odpadají časově náročné opravy, protože
toto protahovací pero téměř nelze zlomit. RUNPO 5 v délkách 20 m a 30 m lze
uložit do praktického boxu. RUNPO 5 délky 40 m není možné uložit do boxu.
Optimální použití: pro trubky o průměru 16–40 mm.
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 RUNPO 5 délky 30m + 4 ks kabelových protahovacích poutek RUNPOFIX v různých velikostech

•

O 50% menší třecí odpor

•

Celková zatížitelnost 270 kg

•

Téměř nelze zlomit

•

Výhody oproti skelnému vláknu

•

Vodicí špička (RUNPOGLEITER)
je volně otáčivá

•

2x volně otáčivý RUNPOGLEITER
na začátku a na konci pera

i u nejostřejších ohybů
neláme se, není třeba lepit
=> úspora času

INFORMACE
Kompatibilní příslušenství:
Náhradní pero RUNPO5
20 m | 20240
30 m | 20241
40 m | 20242
RUNPO Z
Ø 4–6 mm - 20272
Ø 6–9 mm - 20273
Ø 9–15 mm - 20274
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RUNPOFIX s háčkem – SADA
Kabelové poutko s ochranným krytem

STRONGEST CABLE PULLING

Obj. č.: 10159
1

VIDEO

Příklady použití:

vnější Ø 14 mm
RUNPOFIX

2
vnější Ø 17 mm

vnější Ø 23 mm

vnější Ø 30 mm

3

4

Toto se nestane s ochranným krytem!

TECHNICKÁ DATA

VÝHODY

OCHRANNÝ KRYT, VNITŘNÍ Ø

12 mm | 15 mm | 20 mm | 27 mm

OCHRANNÝ KRYT, VNĚJŠÍ Ø

14 mm | 17 mm | 23 mm | 30 mm

OBJ.Č.

10159

• Chrání konektor před poškozením

PRO TRUBKU O PRŮMĚRU

20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm

VÁHA

0,039 kg

• Přenos tahu na kabel a ne na
konektor

POUTKO

flexibilně nastavitelné

PRŮMĚR LANKA

1,5 mm | nerez

MATERIÁL OCHRAN. KRYTU

speciální plast

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

• Rychlé navěšení na poutko

• Flexibilní nerezové poutko
• Protahování kabelu osazeného
konektorem
• Díky rychlospoji - háčku
kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC,
které mají špičku RUNPOGLEITER

Ochranný kryt umožňuje protahovat trubkou bezpečně i kabel s konektorem.
Háček umožňuje upevnit kabelová poutka RUNPOFIX na všechny produkty, které mají špičku RUNPOGLEITER (RUNPO 5, RUNPO 1, atd.) Vynikající i pro
případ, že chcete připevnit a protahovat více kabelů najednou.

INFORMACE

Optimální použití: od vnitřního průměru trubky 14 mm a kabelů bez trubky

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

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

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

Obsah dodávky: 4 ks RUNPOFIX s háčky - kabelová poutka s ochran. krytem.

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