
RUNPOMETER RM35
Digitálny prístroj na meranie dĺžky káblovDigitálny prístroj na meranie dĺžky káblov
RUNPOMETER METER RM35

V Ý H O D Y
 Vie zmerať káble, lanka, laná, hadice alebo rúrky od Ø 2 mm

do Ø 32 mm

 Vynikajúci pre elektroinštalácie na stavbách alebo pre káblové 
sklady, napríklad pre záznamy káblových dĺžok

 Odolný proti striekajúcej vode a prachu (IP 44), nárazuvzdorný

 Vodiace adaptéry pre dosiahnutie veľmi presného výsledku 
merania

 Unikátne upevňovacie otvárateľné puzdro pre ľahké nasadenie 
na meraný kábel

 Meranie oboma smermi

 Pomocou popruhu s klipom možno RUNPOMETER ľahko ukotviť
na X BOARD alebo ostatné odvíjacie systémy

 Jednoduchá obsluha

 Možnosť priebežného sčítania nameraných dĺžok

 Možnosť spätného odpočítavania (Countdown) meranej dĺžky

 Výdrž akumulátorov v trvalej prevádzke 100 h (bez podsvietenia 
displeja), zachovanie uložených hodnôt aj po vybití batérie

 Súčasťou dodávky je celý rad príslušenstva vrátane praktického 
úložného kufra

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Výhradný dodávateľ značky RUNPOTEC v SR
T: +421 327 740 810, E: info@est-slovensko.sk WWW.EST-SLOVENSKO.SK

Obsah dodávky
RUNPOMETER RM35:

Popruh s klipom

Kotva

Montážna doska

Vodiace 
adaptéry

Nabíjačka USB-C

SVETOVÁ NOVINKA!
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Popruh s klipom RM35 v sklade 
káblov

Montážna doska a systémový 
kufor RM35 pri kompletizácii 
káblov

RM35 a XB 300 s multifunkčným 
tŕňom pre samostatné žily

RM35 s montážnou doskou, 
systémovým kufrom a 
preťahovacím perom Ø 4,5 mm

RM35 a popruh s klipom
upevnený k XB 500

RM35 a popruh s kotvou
upevnený k odvíjačke 
káblových cievok PRO

Jednoduché nasadenie 
kábla do otváratelného 
púzdra RM35

RM35 s odvíjačom RUNPOLIFTER 
4500 a káblom 1 x 300 mm²

PRÍKLADY POUŽITIA PRÍSTROJA RUNPOMETER RM35

RUNPOMETER 
RM35

VIDEO

Obsah dodávky
RUNPOMETER RM35:

Popruh s klipom

Kotva

Montážna doska

Vodiace adaptéry

Nabíjačka USB-C

Obsah sady:
1 x dig. prístroj na meranie dĺžky káblov RUNPOMETER RM35
Vie zmerať káble, lanka, laná, hadice alebo rúrky od Ø 2 do Ø 32 mm 

 Vynikajúci pre elektroinštalácie na stavbách alebo pre káblové sklady, napríklad 
pre záznamy káblových dĺžok

 Odolný proti striekajúcej vode a prachu (IP 44), nárazuvzdorný
 Unikátne upevňovacie otvárateľné puzdro pre ľahké nasadenie na meraný kábel
 Meranie oboma smermi
 Vodiace adaptéry pre dosiahnutie veľmi presného výsledku merania
 Pomocou popruhu s klipom možno RUNPOMETER ľahko ukotviť na X BOARD 

alebo ostatné odvíjacie systémy
 Jednoduchá obsluha
 Možnosť priebežného sčítania nameraných dĺžok
 Možnosť spätného odpočítavania (Countdown) meranej dĺžky
 Výdrž akumulátorov v trvalej prevádzke 100 h (bez podsvietenia displeja), 

zachovanie uložených hodnôt aj po vybití batérie
 Súčasťou dodávky je celý rad príslušenstva vrátane praktického úložného kufra

1x profesionálny odvíjač káblov X BOARD XB 300 
Univerzálny odvíjač a navíjač káblových cievok
(i poškodených), zaťažiteľný do 300 kg

RUNPOMETER RM35 + PRÍSLUŠENSTVO + 
SYSTÉMOVÝ KUFOR + X BOARD XB 300

ZVÝHODNENÁ SADA

WWW.EST-SLOVENSKO.SK


