


Zapraszamy do zapoznania si~ z ofert& produkowanych przez nas specjalistycznych urzctdzen do 
mechanizacji prac zwictzanych z obrotem kablami, przewodami, linami, rurami i materiatami tasmowymL 

Od momentu utworzenia w 1991 r. Przedsi~biorstwo ALPLAST zajmuje si~ produkcjq maszyn i urzctdzen, 
kt6re z powodzeniem zdaj& egzamin podczas uzytkowania u setek naszych odbiorc6w w kraju i za granic&. 

W naszej ofercie znajd& Panstwo urzctdzenia, kt6re pozwol& rozwiqzac nast~puj&ce problemy: 
- przewijanie kabli, lin i tasm z b~bna na b~ben (z pomiarem dtugosci), 
- krctzkowanie i nawijanie na szpule kabli, przewod6w, lin, rur i tasm, 
- odwijanie z b~bn6w i szpul, 
- automatyczne c i~c ie przewod6w na odcinki, 
- pomiary dtugosci kabli, lin, rur i tasm, 
- ekspozycja przewod6w na regatach, 
- magazynowanie b~bn6w na regatach. 

Projektujemy i produkujemy takle maszyny i urzctdzenia nietypowe wedtug zyczen i wymog6w klienta, 
a zaprezentowane w tym katalogu mozna potraktowac jako rozwictzania przyktadowe, kt6re majq spetnic 
Panstwa oczekiwania. 
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Przewijarka do b~bn6w kablowych 
PK-01 pozwoli rozwiqzac problem przewijania kabli z b~bna na b~ben 
Przy zastosowaniu rozbieralnego b~bna o rdzeniu stoikowym mozlrwe jest tez r6wniei wiqzkowanie kabli i unikni~cie wydawania b~bn6w klientom. 

wyposaiony w nap~d 
bezstopniowy 

stojak 
nawijajqcy 

wyposaiony w urzqdzenie do pomiaru 
dfugosci stanowiqce jednoczesnie 
ukfadacz nawijanego kabla 

stojak 
srodkowy 

nap~d bezstopnfowy podnosnfkf korbowe 
(opcja) 

slojak 
zdawczy 

wyposazony w 
hamulec tarczowy 

maksymalna masa b~bna 
zakres srednic przewijanych b~bn6w 
maksymalna srednica przewijanych kabll 
maksymalna szerokosc b~bna 

opcjonalnie: 4, 7lub 10 t 
800-2800 mm 
80mm 
1550mm 

Nap~d b~bn6w odbywa si~ za pomocq waf6w gumowanych dociskanych do tarcz b~bna 
Wafy gumowane sq nap~dzane z motoreduktora za pomocq przekfadni +ancuchowej. 

moe nap~du 2,2 kW 
opcjonalnie na stojaku zdawczym moze bye zamontowany nap~d manewrowy 
pr~dkosc przewijania regulowana pfynnie z 

pulpitu 15-60 m/min 
urzqdzenie do pomiaru dfugosci M80/M {legalizowane- z 

l.....__ 
licznikiem mechanicznym plus 
dodalkowy elektroniczny licznik 
programowalny na pulpicie). 
Dokladnosc wskazania 0,01m. 

Podnoszenie b~bn6w za pomocq dtwignik6w hydraulicznych- wykonanie 
standardowe, lub przy pomocy podnosnik6w korbowych. 

szerokosc stojaka zdawczego i nap~dowego 
wysokosc stojaka jw. 
gt~bokosc stojaka jw. 
zalecana powierzchnia zabudowy 

2700mm 
1550mm 
1700mm 
3x9 m (plus mlejsce na 
manewrowanie b~bna) 



PK-01/EH -jest to opcjonalne wykonanie przewijarki PK-01/E w kt6rym zastosowano elektryczne 
- hydrauliczne podnoszenre b~bn6w. Silowniki hydrauliczne zasilane sq z agregatu hydraullcznego. 
Sterowanie podnoszenrem 1 opuszczaniem b~bna odbywa si~ za pomocq przycisk6w na pulpicie sterujqcym. 
Pozostate parametry przewi]arki Sq identyczne jak PK-01/E 
Na zd]~ciu poniieJ pokazano opcjonalne wyposazenie przewijarki w b~ben do Wlqzkowanra kabli 
mocowany w piascie przymocowanej do stupa stojaka nawiJajqcego. 
Takie rozwiqzanie jest bardzo wygodne jezeli cz~sto chcemy wiqzkowac kable. W celu zdj~cia wiqzki po 
nawini~ciu wystarczy zdjqc tarcz~ bocznq b~bna. 

Przewijarka s+uiy do przewijania b~bn6w o srednicy do 2800 mm lub 3000 mm 
(wg zyczenia) i masie maksymalnej do 10 t 
Zasadniczq r6inicq odr6iniajqcq i'l od PK-01 jest automatyzacja ruch6w pomocniczych tj: 
- podnoszenia i opuszczania b~bn6w 
- dociskanie i opuszczanie wat6w: nap~dowego i hamujqcego 
- regulacja sity hamowania. 
Podnoszenie i opuszczanie b~bn6w rozwlqZane zostato w oparciu o nap~dy srubowe. 
Rozwiqzanie takie skraca czas przygotowawczo zakoriczeniowy i jest wygodniejsze dla 
obstugi co rna szczeg61ne znaczenie w przypadku duzego nat~zenia prac. 

W sklad urzl!dzenia wchodz~: 
1 - sto)ak zdawczy z hamulcem lub nap~dem manewrowym (opcja) 
2- sto1ak srodkowy z urz~dzeniem pomiarowym 

(do wyboru KP-011ub MBO/M) 
3- sloJak napl!dowy (nawijaJ~cy) 
4-2 pulplty 

maksymalna masa b~bna opcjonalnie: 71ub 10 t 
zakres srednic przewijanych b~bn6w 800 - 3000 mm 
maksymalna srednica przewijanych kabli 80 mm 
maksymalna szerokosc b~bna 1550- 1700 mm 
Nap~d b~bn6w odbywa si~ za pomocq wat6w gumowanych dociskanych do tarcz b~bna 
Waty gumowane sq nap~dzane z motoreduktora za pomocq przekfadni tancuchowej. 
moe nap~du 2,2 kW 
opcjonalnie stojak zdawczy moie bye wyposaiony w nap~d manewrowy 
pr~dkosc przewijania regulowana ptynnie 

urzqdzenie do pomiaru dtugosci 

Podnoszenie b~bn6w 
szerokosc stojaka zdawczego i nap~dowego 
wysokosc stojaka jw. 
gt~bokosc stojaka jw. 
zalecana powierzchnia zabudowy 

z pulpitu 15-60 m/min 
M80/M (legalizowane - z 
licznikiem mechanicznym plus 
dodalkowy elektroniczny licznik 
programowalny na pulpicie). 
Doktadnosc wskazania 0,01m. 

elektryczne 
3000 mm 
3300 mm 
1200 mm 
4x9 m (plus miejsce na 
manewrowanie ~bnami) 



slojak 
nawijajqey 

Urz(ldzenie do przewijania kabli z b~bna na b~ben wraz z jedno-ezesnym 
pomiarem dfugosei przewijanego odeinka. 
Wszystkie ruehy pomoenieze - sterowane elektryezme 
Automatyeme lub r~eme ukfadanie kabla. 
Ta wersja przewijarki wymaga wykonania fundament6w wg naszeJ dokumentaeji. 

stojak 
srodkowy 
(ukladaez) 

wyposaiony 
w nap~d 

SIOjak 
zdawezy 

Do tarezy nap~dowej mozna 
przymoeowac b~ben 
do wiqzkowania (opeja) 

wyposaiony 
w nap~d 

2 skrzynki 
sterownieze 

maksymalna masa b~bn6w 
maksymalna sredniea b~bn6w 
maksymalna szerokosc b~bna 
maksymalna sredniea przewijanego kabla 
moeowanie b~bn6w w klaeh 
podnoszenie b~bn6w 
regulaeja pr~dkosei przewijania 
regulaeji sily naeiqgu 
przeniesienie nap~d6w 

10 t (opeja 71ub 121) 
2800, 3000 lub 3200 mm 
1700mm 
80mm 
zaeisk elektryemy 
elektryezne 
ptynna z moiliwoseiq 
kabla (wsp6fbieg) 
z b~bna na b~ben za 
pomoect tarez zabierakowyeh 

Nap~d na stojaku zdawezym jest nap~dem wspomagajqeym oraz manewrowym 
sluiqeym do rozwijania i zwijania koe6wki kabla. 

ukladanie nawijanego kabla 
moe nap~d6w gl6wnyeh 
moe agregatu nap~du podnoszenia b~bn6w 
moe nap~du ukladaeza kabla 
urzqdzenie do pomiaru dfugosei (legalizowane) 

zaleeana powierzehnia zabudowy 

automatyeme 
2x3kW 
4kW 
0,55 kW 
M80 lub KP-01 (zamontowane 
na prowadnicach poprzecznych 
stanowi jednoczesnie ukladacz kabla} 

6x 10m 



Przewijarka sktada s1~ z czterech element6w 
1 - zdawczy, wyposazony w uktady podnoszenia. zacisku oraz nap~du b~bna 
2 - nap~dowy, wyposazony w uktady podnoszenia. zacisku i nap~du b~bna oraz uktadacz kabla 
3 - pomiarowy 
4 - kompensator, stuzqcy do regulacji sity naciqgu przewijanego kabla 

srednica przewijanego kabla 
maksymalna srednica b~bna 
maksymalna masa b~bna 
urzqdzenie liczqce 

podnoszenie b~bna 
mocowanie b~bna 
nap~d b~bna 
przeniesienre nap~du na b~bny 
uktadanie kabla na b~bnie 

do60mm 
2000mm 
2,5 t 
przyrzqd pomiarowy typ: M60/E 
legalizowane. wskazania do 0,01m. 
Dodatkowo elektroniczny licznik 
programowalny na pulpicie sterowniczym 

elektryczne 
zacisk elektrycmy 
z ptynna regulacja pr~dkosci przewijania 
poprzez zabieraki trzpieniowe 
automatycme 

Przewijarka specjalizowana typ PK-1200 stuzy do przewijania przewod6w z b~bna na b~ben. 

W sktad urzqdzenia wchodzq dwa niezaleine stojaki o nast~pujqcych parametrach: 

Stojak zdawczy 

mocowanie b~bna 
maksymalna srednica b~bna 
maksymalna masa b~bna 
podnoszenie i opuszczanie b~bn6w r~cme 
elektrycme 

w ktach, zacisk kt6w r~czny pokr~Hem 
1200 mm 
500 kg 
za pomocq sHownika hydraulicmego ub 

Hamulec zapobiegajqcy rozbiegiwaniu si~ b~bn6w oraz pozwalajqcy wywierac naciqg 
przewijanego kabla. 

Stojak nawijajqcy 

maksymalna srednica nawijanych b~bn6w 
maksymalna srednica przewijanych kabli 

1200 mm 
20 mm (opcja 40 mm) 

Moiliwosc nawijania przewod6w na rozbieralny b~ben szkieletowy przykr~cany do tarczy 
zabierakowej. 

nap~d bezstopniowy z ptynna regulacjq pr~dkosci nawijania 
uktadacz przewodu automatyczny lub r~czny 
sterowanie i programowanie z panelu sterujqcego 

Automatyczne zatrzymanie nawijania po osiqgnr~ciu zaprogramowanej dtugosci. 

Pomiar dtugosci:przyrzqd pomiarowy M20 (llcznlk mechanlczny. wskazania do 0.01 m). sprzeiony z 
programowalnym licznikiem eleklronicznym) 



PRZEWIJARKI DO B~BNOW KABLOWYCH 0 MASIE DO 121 i SREDNICY DO 3,2 m 

Przewijarka specjalizowana typ PK-1600 stuzy do przewrjania kabll z bebna na beben. 

stojak zdawczy z hamulcem stojak nawijajqcy wyposaiony w naped bezstopnrowy, zrntegrowany z urzqdzeniem pomiarowym. 



Stojak zdawczy 
maksymalna srednica bebna 1600 mm 
maksymalna masa bebna 1500 kg 
mocowanie bebna w ktach, zacisk recmy pokrettem 
podnoszenre i opuszczanie bebnow hydrauliczne- reczne lub elektrycme 

Stojak wyposaiony w hamulec tarczowy zapobiegajqcy rozbieganiu sie bebna. 
Przeniesienie momenlu hamujqcego na beben za posrednictwem gumowanej tarczy 
zabierakowej. 
Regulacja momenlu hamowanra za pomocq pokreUa. 
Sterowanie podnoszeniem bebna ze skrzynki elektrycznej 

Stojak nawija]qcy 
maksymalna srednrca bebna 1600 mm 
maksymalna masa bebna 1500 kg 
mocowanre bebna w ktach, zacisk ktOw reczny pokrettem 
podnoszenre i opuszczanie bebn6w hydrauliczne - recme lub elektryczne 
przeniesienie napedu na nawijany be ben przez gumowana tarcze zabierakowq 
naped bezstopniowy z ptynnq regulacja predkosci nawijania. 
uktadanie nawijanego kabla reczne lub automatyczne 
urzadzenie do pomiaru dtugosci M60 plus dodatkowy eleklronicmy licznik 

programowalny umozliwiajacy zadawanie 
dtugosci przewijanego odcinka kabla 

maksymalna srednica przewijanych kabli 60 mm 
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Przewijarka stuiy do przewrjanra kabli z bebna na beben. 

maksymalna srednica bebna 
maksymalna masa bebna 
mocowanie bebn6w w ktach 
podnoszenie bebn6w 
regulacja predkosci przewijania 
uktadacz kabla 
urzqdzenie do pomiaru dtugosci 

1200 mm 
400 kg 
reczne, pokreUem 
eleklrycme 
ptynna 
automatyczny 
M20 lub M40 oraz dodatkowo 
eleklroniczny licmik programowalny 
umoiliwiajqcy zadawanie dtugosci 
przewijanego kabla 



PRZEWIJARKI DO B~BNOW KABLOWYCH 0 MASIE DO 121 i SREDNICY DO 3,2 m 
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KRJ\ZKARKII NAWIJARKI 

Krqikarka KK-1 stuiy do wiqzkowania przewod6w odwijanych z b~bn6w lub wiqzek 

M40/M 
urzqdzenie pomiarowe 
(opcjonalme M20) 

w klach mocowanie 
(opcja) b~bn6w 

zakres srednic odwijanych b~bn6w 500 do 1200 mm 
maksymalna srednica przewodu lub kabla 20 lub 40 mm (opcja) 
mozliwosc ciqgni~cia kabla takie z innych urzqdzen zdawczych np. z regat6w 
urzqdzenie przejezdne dwa kota state i jed no obrotowe 

- skr~tne, z hamulcem 
maksymalna masa b~bna 500 kg 
wymiary b~bna do wiqzkowania - sugerowane 

srednica zewn~trma 700 mm 
srednica rdzenia 300 mm 
szerokosc 150 mm 

Srednica rdzenia zmniejsza si~ po zdj~ciu tarczy przedniej co utatwia zdj~cie nawini~tej wiqzki. 

Ostona bezpieczenstwa na b~ben nawijajqcy. 

mocowanie odwijanego b~bna na wale nosnym lub w ktach (opcja) 
podnoszenie b~bna hydrauliczne, r~czne 
regulacja pr~dkosci nawijania ptynna w tym tagodny rozruch i hamowanie 
urzqdzenie pomiarowe M20 z licznikiem mechanicmym -legalizowane, 
opcjonalnie dodatkowy licmik elektroniczny umozliwiajqcy 

ukladanie przewodu na b~bnie 
zasilanie 
orientacyjne wymiary gabarytowe 

Opcjonalnie mocowanie 
b~bn6w moze odbywac 
si~ w ktach oraz odwijak 
maze bye wyposazony w 
hamulec zapobiegajqcy 
rozbiegawaniu si~ b~bn6w. 

programowanie dtugosci odcinka- na pulpicie 
uktadacz r~czny tub automatycmy 
230 V lub 400 V 
2200x1100x1600 mm (dt x szer x wys} __) 



KRJ\ZKARKII NAWIJARKI 

Kr~ikarka stuiy do wi~zkowania i pomiaru dtugoSci kablt 

B~ben nawijajqcy o ~rednlcy zewn~trznej 1200 mm, ~rednica rdzenfa 650 mm. 
Dzi~ki dodatkowej tarczy po~rednfej robocza szeroko~c nawijania jest regulowana w zakresle 50 do 450 mm. 
Adze~ b~bna zmnlejsza swoj~ ~rednlc~ po zdj~ciu tarczy przedniej co ufatwia zdj~cie wiqzkl. 

maksymalna masa nawfni~tego kabla 
maksymalna ~rednlca nawljanych kabll 
pomlar dfugo~cl kabla 

doktadno~c urzqdze~ pomlarowych 
ukfadanle nawijanego kabla 

250kg 
40 mm (opcjonalnie do 60 mm) 
urzqdzenie M40/M z llcznikiem mechanlcznym oraz dodatkowy 
llcznik elektroniczny umozllwlaj~cy programowanle nawljanej 
dfugo~ci, opcjonalnie M60/E- z programowalnym llcznlkiem 
elektronicznym 
±0,4%. doktadno~c wskaza~ do 0,01m. 
r~czne 

Urzqdzenle pomlarowe stanowlqce jednocze~nle ukfadacz, jest zamontowane na prowadnlcach poprzecznych 
fozyskowanych tocznle. 
Nap~d b~bna z pfynnq regulacjq pr~dko~cl w zakresie 0-120 m/min. 
Mozliwo~c pracy manewrowej - nawljanie chwilowe prz6d- tyt. 

zasilanie 
urzqdzenle przejezdne 
wymiary gabarytowe 

opcjonalne wykonanle 
krijikarkl z aulomatycznym 
ukladaczem nawljanego kabla 

230 V lub 400 V 
wszystkie kola obrotowe z hamulcem 
2200 x 1400 x 1520 mm l 

kr~ikarka moie by6 wyposaiona w wysuwany 
odwljak do wlqzek przewod6w" 



Urzqdzenie sfuzy do krqikowania i nawijania na 
b~bny kabli odwijanych z regaf6w. 

Nawijarka KNK-1200 w wersji podstawowe] 
podnoszenie b~bna - r~czne za pomace} dtwignika 
zacisk b~bna w kfach - r~czny za pomace} pokr~tef 
przemieszczanie - r~czne 

ukfadanie nawijanego kabla - r~czne 

maksymalna srednica kabla 
zakres srednic b~bn6w nawijanych 
zakres szerokosci nawijanych b~bn6w 
maksymalna masa b~bna nawijanego 
srednica b~bna do Wiqzkowania 
urzqdzenie przejezdne 
spos6b mocowania b~bn6w 
podnoszenie b~bn6w 
regulacja pr~dkosci nawijania 
przeniesienie nap~du na nawijany b~ben 
pomiar dfugosci 

urzqdzenie pomiarowe 

ukfadanie nawijanego kabla 
krqikowanie 
zasilanie 

Moiliwosc nawijania kabli na b~bny i wiqzki 

Nawijarka KNK-1200 (wykonanie specjalne) 

40mm 
630- 1200 mm 
475 - 900mm 
1000 kg 
800 mm (rdzen - 400 mm, szerokosc 300mm) 
przesuw r~czny lub elektryczny (opcja) 
w kfach- r~czny pokr~Uem lub elektryczny 
hydrauliczne (pampa nozna) lub elektryczny 
pfynna 
przez zabierak tarczowy 
urzqdzenie M40/M legalizowane z licznikiem 
mechanicznym + dodatkowy elektroniczny licznik 
programowalny na pulpicie sterujqcym (opcja) 
zamocowane na prowadnicach poprzecznych 
stanowiqcych jednoczesnie ukiadacz. 
r~czne lub opcjonalnie automatyczne 
b~ben do wiqzkowania zamocowany na zawiasie 
230 lub 400V 

wers1a z elektrycznym przemleszczanlem 
oraz podnoszeniem I zaclsklem b~bna 



1. Nawijanie kabli na b~bny 

maksymalna masa bebna 
zakres szerokosci bebn6w 
zakres srednic b~bn6w 
spos6b zawieszenia bebna 
podnoszenie bebna 
docisk wafu napedowego 
naped 

Urzqdzenie stuzy do krqikowania i nawijania kabli na bebny handlowe. 
Bebny handlowe sq zawieszane na wale nosnym i podnoszone recznie lub efektrycznie. 
Naped na bebny jest przenoszony za pomocq gumowanego watu dociskanego do bieinL 

1,5 lu 2,0 t (opcja) 
420-1100 mm 
500-1600 mm 
na wale nosnym 
centrafne, hydrauficzne, reczne lub elektryczne 
reczny, za pomocq korby 
z motoreduktora za posrednictwem 
watu gumowanego 

Predkost nawijania regufowana ptynnie w zakresie 0-60 m/min. 

2. Krqikarka 
Beben szkiefetowy o srednicy 1200 mm i szerokosci 400 mm srednica rdzenia - 600 mm 
(srednica zmniejsza s1e po zdjeciu tarczy przedniej cefem fatwiejszego zdjecia nawinietej wi¥1<1) 
naped z motoreduktora przenoszony bezposredmo na 

os bebna 
Predkost przewijama regufowana plynnie w zakresie 0 - 80 m/min. 

3. Urzqdzenie do pomiaru dtugosci umieszczone na prowadnicach poprzecznych stanowi 
jednoczesnie uktadacz nawijanego kabla (reczny lub automatyczny). 
Typ urzqdzenia pom1arowego - opcjonafnie: M40/M, M60/M lub M60/E. 

Dodatkowo moie byt zastosowany elektroniczny ficznik programowalny. 
zakres srednic nawijanych kabfi lub fin 1-40 lub 1-60 mm 
wymiary gabarytowe 3160 x 1880 x 2500 mm 
zasilanie jednofazowe 230 lub 400 V 



Urzqdzenie sfuzy do krqil<owania i nawijania kabli na b~bny hand lowe. 
B~bny hand lowe sq mocowane w kfach i podnoszone elektrycznie. 
Nap~d na b~bny hand lowe jest przenoszony za posrednictwem tarczy 
zabierakowej. 

opcjonalne wykonanie z zamontowan<t wclijgarkq 
slui'!Cil do zdejmowama nawim~tych wlqzek 

b~ben .skladany" (wykonanie opcjonalne 
do Wi'lzek o masie do 400 kg) 

1. Nawijanie kabli na b~bny 
maksymalna masa b~bna 
zakres szerokosci b~bn6w 
zakres srednic b~bn6w 
spos6b mocowania b~bn6w 
podnoszenie b~bna 
nap~d 

pr~dkosc nawijania 

2. Krqikarka 

1,5 lu 2,0 l (opcja) 
420 - 1100 mm 
500 - 1600 mm 
w kfach - zacisk r~czny lub elektryczny 
elektryczne 
z motoreduktora za posrednictwem 
gumowanej tarczy zabierakowej 
regulowana pfynnie w zakresie 0-80 m/min. 

B~ben szkieletowy o srednicy 1200 mm i szerokosci 400 mm, srednica rdzenia- 600 mm 
(srednica zmniejsza sie po zdj~ciu tarcy przedniej celem fatwiejszego zdj~cia nawini~tej wiqzki) 
nap~d z motoreduktora przenoszony 

bezposrednio na os b~bna 
Pr~dkosc przewijania regulowana pfynnie w zakresie 0 - 120m/min. 

3. Urzqdzenie do pomiaru dfugosci um1eszczone na prowadnicach poprzecznych stanowi 
jednoczesnie ukfadacz nawijanego kabla (r~czny lub automatyczny). 
Typ urzqdzenia pomiarowego- opcjonalnie : M40/M, M60/M lub M60/E. 
Dodatkowo moze bye zastosowany elektroniczny licznik programowalny. 
zakres srednic nawijanych kabli lub lin 1-40 lub 1-60 mm 
wymiary gabarytowe 3200 x 1880 x 2500 mm 
zasilanie jednofazowe 230 lub 400 V 



Przewijarka PPK sfuzy do przewijania 
przewod6w i kabli, z b~bna na szpule 
lub opcjonalnie z b~bn6w na b~bny. 

srednica b~bna zdawczego 
ukfadanie przewodu na szpulach 
regulacja pr~dkoscl przewljanla 
urz~dzenie pomlarowe 

wymiary gabarytowe 
zasilanie 

max 1200 mm 
r~czne lub automatyczne (opcja) 
pfynna, w zaleinosci od wymagan 
z llcznlklem mechanicmym 
lub elektronicznym, legalizowane 
2000 x 2000 x 1600 mm 
2301ub400V 

Przyktadowe mate kr~ikarkl z nap~dem elektrycmym: 
zaleinie od wyrnagan kllenta stafa pr~dkosc nawijania lub 

pfynna regulacja obrot6w 
zakres srednlc przewijanych przewod6w lub lin do 20 mm 
oferujemy r6ine wersje daj~ce mozllwosc: 

- przewijania ze szpuli na wi~~ 
- przewljanie z wi~zki na wi~zk~ 
-I nne komblnacje wg wymagan klienta 



Nawijarki NPL sfuzq do wiqzkowania lub nawijania na 
szpule przewod6w, lin lub rur o srednicy do 20 mm. 

Zaleznie od potrzeby klienta nawijanie moze odbywac si~ na b~ben szkieletowy lub dowolne szpule hand lowe. 
Ukfadame naw1janego przewodu r~czne lub automatyczne. Nawijarka moze bye wyposazona w urz(!dzenie do 
pomiaru dfugosci M20 z licznikiem mechanicznym oraz dodatkowo w elektroniczny licznik umozliwiajqcy zadawanie 
nawijanej dfugosci. Ptynna regulacja pr~dkosci nawijania. Nawijarka moze bye wyposazona w odwijak do wiqzek lub 
inne urzqdzenie zdawcze. Proponujemy wersje stacjonarne lub przejezdne 

Nawijarka do b~bn6w: 

- z ptynnq regulacjq pr~dkosci nawijania, 
- urzqdzeniem do pomiaru dtugosci, 
- elektrycznym podnoszeniem b~bna, 
- automatycznym uktadaczem kabla, 
- maksymalna srednica b~bna 01200 
- maksymalna masa b~bna nawijanego - 500 kg 



Urzctdzenie sfuzy do nawijania na szpule lub wictzki drutu 
odwijanego z kr~g6w. 

Zaleznie od potrzeb na waf nawijarki zakfadana jest 
nawijana szpula lub specjalny szkieletowy b~ben do 
wictzkowania. 
Odwijak talerzowy jest wyposazony w hamulec 
zapobiegjqcy rozbiegiwaniu si~ odwijanego kr~gu oraz 
pozwalajqcy wywierac naciqg przewijanego drutu. 
Zakres srednic przewijanych drut6w 1-4 mm 
Srednica maksymalna nawijanych szpul 300 mm 
Pr~dkosc nawijania regulowana pfynnie potencjometrem. 
Urzctdzenie do pomiaru dfugosci legalizowane. 
Mozliwosc programowania dfugosci nawijanego odcinka. 
Ukfadanie nawijanego drutu automatyczne. 
Uk+adacz mechaniczny. 
Konstrukcja stalowa lakierowana, proszkowo. 

Urzctdzenie sfuzy do nawijania na szpule przewod6w 
odwijanych z beczek. 
Pobierany z beczki przew6d jest automatycznie nawijany 
na szpule 0 400/500 mm 
Regulacja pr~dkosci przewijania- pfynna
potencjometrem. 
Urzctdzenie do pomiaru dfugosci legalizowane. 
Mozliwosc programowania dfugosci nawijanego 
przewodu. 
Ukfadanie nawijanego przewodu- automatyczne. 
Ukfadacz mechaniczny. 
Konstrukcja stalowa lakierowana, proszkowo. 
Jako wyposazanie dodatkowe moze wyst~powac moduf 
do oczyszczania przewod6w silikonowych z talku. 
(zdj~cie dolne I ewe i g6rne prawe- nawijarka z modufem 
do czyszczenia przewod6w z talku. 

Urzctdzenie sfuzy do przewijania przewod6w, rur itp. ze szpuli na szpul~. 
Wymiary przewijanych szpul 0 300 do 0 500 mm . 
Odwijak wyposazony w hamulec zapobiegajqcy rozbiegiwaniu 
si~ b~bn6w i pozwalajqcy wywierac napi~cie przewodu podczas 
przewijania. 
Opcjonalnie odwijak moze bye wyposazony w nap~d wsp6+pracujqcy 
z nap~dem nawi]ania i dajqcy mozliwosc elektrycznego sterowania sity 
naciqgu przewijanego przewodu _ 
B~bny odwijany i nawijany zakfadane na wafy r~cznie. 
Srednica przewijanych przewod6w do 15 mm 
Maksymalna masa przewijanych szpul 50 kg 
P+ynna regulacja pr~dkosci przewijania regulowana z pulpitu 
Urzctdzenie do pomiaru dfugosci legalizowane . 
Mozliwosc programowanie dfugosci nawijanego odcinka. 
Uktadanie nawijanego przewodu r~czne lub automatyczne (opcja). 
Konstrukcja stalowa lakierowana, proszkowo. 



KRJ\ZKARKII NAWIJARKI 



- automatyczne urzqdzenie 
do ci~cia przewod6w 

- programowanie dtugosc1 
i ilosci odcink6w 

Urzqdzenie stuiqce od ci~cia na odcinki 
przewod6w pobieranych z pojemnik6w 
lub ciqgni~tych ze szpul umieszczonych 
na dowolnym urzqdzeniu zdawczym. 

Mozliwosc programowama dtugosci i iloscH:~tych przewod6w. 
Zaleznie od zastosowanego sterowania istniej mozliwosc 
wprowadzenia od jednego do kilkuset program6w ci~cia. 
Urzqdzenie do pomiaru dtugosci legalizowane. 
Gilotyna do ci~cia przewod6w - z nap~dem pneumatycznym. 

Urz(ldzenie przeznaczone do ciqgni~cia 
lub wpychania lin i kabli np. w kanaty, 
przepusty itp. 
Wykonanie wg wymagan klienta. 

oprzy11.1dowame 
sluz'lce do zwijania 
iytki bezposrednio 
wblistry 

Urzqdzenie sfuiy do przewijania zytki odwijanej ze szpul na wiqzki swobodne 
lub zwijania wi(lzek bezposrednio do blistr6w. 
Wiqzki swobodne sq nawijane na specjalnym b~bnie szkieletowym. 
Odwijany b~ben jest nap~dzany elektrycznie a pr~dkosc odwijania jest 
sterowana kompensatorem dostosowujqcym pr~dkosc odwijania do 
pr~dkosc1 nawijania ustawionej przez operatora. 
Zakres srednic przewijanych iytek do 0 5 mm. 
Urzqdzenie do pomiaru dtugosci legalizowane. 



Urz~dzenie umoi l1w1a obracanie b~bn6w kablowych o 90 stopnL 
B~ben stawiany jest w6zkiem widtowym na platformie obrotnicy. 
Jedna strona urz~dzenia umoiliwia stawiane b~bna w pozycji .na tarczach" druga strona w 
pozycji leiqcej .na tarczy". 
Nast~pnie nast~puje obr6cenie mechaniczne b~bna. Po obr6ceniu b~ben jest odbierany 
w6zkiem widtowym po drugiej stronie urzqdzenia. 
Maksymalna §rednica b~bna 02200 mm 
Maksymalna masa b~bna 5 I 
Moe nap~du obrotnicy 4 kW 
Urzqdzenie wymaga powierzchni 3 x 7 m 

+ miejsca na manewrowanie w6zkiem widtowym. 



odwijak: 

Krqikarka sfuiy do przewijania z wiazki na wiazk~ (kraikowania) i 
odmierzania przewod6w oraz lin o srednicy do 20 mm. 

.... II 

srednica odwijaka 600 mm 
srednica rdzenia regul. w zakresie 100-500 mm 

Odwijak wyposazony w hamulec umozliwiajacy wywarcie naciagu przewijanego przewodu 
nawijak: 

srednica zewn~trzna 
srednica rdzenia 
szerokosc 

urzadzenie pomiarowe: 

wymiary gabarytowe: 
dfugosc 
szerokosc 
wysokosc 

600mm 
260/240 mm (stozek) 
140mm 
moduf M20 z licmikiem mechanicznym 
(legalizowany), wskazania do 0,01 m 

1640mm 
600mm 
1180mm 

nawijak: 
srednica zewn~trma 
srednica rdzenia 
szerokosc 

urzadzenie pomiarowe: 

wymiary gabarytowe 

Krazkarka sfuiy do obsfugi regaf6w z przewodami. 
Umozliwia, krazkowanie i pomiar dfugosci przewod6w. 
Urzadzeme przejezdne - moina swobodnie 
przemieszczac wzdfui regalu. 

600mm 
260/240 mm (stozek) 
140mm 
moduf M20 z licznikiem 
mechamcznym (legalizowany), 
wskazania do 0,01 m. 

dfugosc 1570 mm 
szerokosc 600 mm 
wysokosc 1180 mm 

urzqdzenie przejezdne - kofa obrotowe z hamulcami 



odwijak: 
srednica odwijaka 600 mm 
srednica rdzenia reguL w zakresie 100-500 mm 

Odwijak wyposazony w hamulec umozliwiaj~cy wywarcie naci~gu 
przewijanego przewodu. 
nawijak: 

srednica zewn~trzna 
srednica rdzenia 
szerokosc 

urz~dzenie pomiarowe: 

600mm 
260/240 mm (stozek) 
140mm 
moduf M20 z licznikiem 
mechanicznym (legalizowane), 
wskazania do 0,01 m 

Przed odwijakiem na uchylnym ramieniu znajduje si~ zesp6f rolek 
wlotowych umoiliwiajqcych prowadzenie przewodu ci~gni~tego z regafu. 
wymiary gabarytowe 

dtugosc 
szerokosc 
wysokosc 

1640 mm (+200 mm) 
600mm 
1180 mm 

odwijak: 

Kr~zkarka sfuzy do przewijania z 
wi~zki na wi~zk~ (krqikowania) i 
odmierzania przewod6w oraz lin o 
srednicy do 20 mm. 

srednica odwijaka 800 mm 
srednica rdzenia reguL w zakresie 100-700 mm 

Odwijak wyposazony w hamulec umozliwiaj~cy wywarcie naci~gu 
przewijanego przewodu. 
nawijak: 

srednica zewn~trzna 
srednica rdzenia 
szerokosc 

urz~dzenie pomiarowe: 

600mm 
260/240 mm (stozek) 
140mm 
moduf M20 z licznikiem 
mechanicznym (legalizowany), 
wskazania do 0,01 m 

hczu kr~2k~rkl 
•• •rz•w• iowllla 

TYP 
LKP-P 

odwijak: 

Kr~zkarka sfuzy do przewijania 
(kr~zkowania) i pomiaru dfugosci 
przewod6w. Zwarta konstrukcja 
tej kr~zkarki jest przewidziana dla 
odbiorc6w dysponujqcych mniejszq 
ilosci~ wolnego miejsca. 

srednica odwijaka 600 mm 
srednica rdzenia reguL w zakresie 100-500 mm 

Odwijak wyposazony jest w hamulec umozliwiaj~cy wywarcie 
naciqgu przewijanego przewodu i umieszczony na uchylnym 
ramieniu co ufatwia zakfadanie i zdejmowanie wiqzki. 
nawijak: 

srednica zewn~trzna 
srednica rdzenia 
szerokosc 

urz~dzenie pomiarowe: 

600mm 
260/240 mm (stozek) 
140mm 

Pomi~dzy urz~dzeniem pomiarowym a nawijakami jest zamontowana 
gilotyna do odcinania przewijanych przewod6w. 

moduf M20 z licznikiem 
mechanicznym (legalizowany), 
wskazania do 0,01 m 

wymiary gabarytowe 
dtugosc 
szerokosc 

2100 mm 
800mm 

wymiary gabarytowe: 
dtugosc 
szerokosc 
wysokosc 

1050 mm 
700mm 
1200 mm 



odwijak: 
srednica odwijaka 

Krqi:karka stuzy do przewijania 
(krqikowania) i pomiaru dtugosci 
przewod6w. 
Przewidziana jest do postawienia na 
ladzie, stole itp. 
Przydatna w sklepach i magazynach o 
nieduzej powierzchni 

400mm 
srednica rdzenia regul. w zakresie 100-300 mm 

nawijak: 
srednica zewn~trzna 400mm 
srednica rdzenia 200/150 mm (stozek) 
wysokosc 150mm 

urzqdzenie pomiarowe: modut M20 z licznikiem 
mechanicznym (legalizowany), 
wskazania do 0,01 m. 

wymiary gabarytowe: 
dtugosc 1100 mm 
szerokosc 400mm 
wysokosc 300mm 

nawijak: 
srednica zewn~trzna 
srednica rdzenia 
szerokosc 

urzqdzenie pomiarowe: 

Krqi:karka stuzy do wiqzkowania 
i pomiaru dtugosci przewod6w 
odwijanych ze szpul umieszczonych 
na regale. 

. -~·· 

450mm 
260/240 mm (stozek) 
100mm 
moduf M20 z licznikiem 
mechanicmym (legalizowany), 
wskazania do 0,01 m. 

maksymalna srednica przewijanych przewod6w 
20mm 

wymiary gabarytowe 
dtugosc 950 mm 
szerokosc 700 mm 
wysokosc 1200 mm 

Urzqdzenie przejezdne. 

nawijak: 
srednica zewn~trma 
srednica rdzenia 
szerokosc 

urzqdzenie pomiarowe: 

Krqi:karka sluzy do 
wiqzkowania 
i pomiaru dlugosci 
przewod6w 
odwijanych ze szpul 
umieszczonych na regale. 

450mm 
260/240 mm (stozek) 
100mm 
modut M20 z licznikiem 
mechanicznym (legalizowany), 

wskazania do 0.01 m 

maksymalna srednica przewijanych przewod6w 
20mm 

wymiary gabarytowe: 
dtugosc 950mm 
szerokosc 450mm 
wysokosc 1200 mm 

Urzqdzenie przejezdne. 
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PRZEWIJARKI DO MATERIAUJW TASMOWYCH 

szerokosc folii lub pap1eru 

maksymalna sredmca 
nawijanych wafk6w 

1000- 3500 mm (do uzgodnienia) 

250mm 

W stole zamontowane jest legalizowane urzqdzenie do pomiaru 
dfugosci materiat6w tasmowych MT20 lub MT20-SP2. 
Przewijarka moie bye stacjonarna lub przejezdna. 
Konstrukcja wykonana z profili zimnogi~tych. 

Folia lub tapeta jest prowadzona z regatu pod rolkq poziomq -
prowadzqcq w tylnej cz~sc1 urzqdzema, wzdtui statu do nawijaka 
w przedniej cz~sci. Po nawini~ciu iqdanego odcinka naleiy zdjqc 
rdzen z gniazd konstrukcji i wysunqc z nawini~tego nawoju. 
lstnieje moiliwosc przystosowania do nawijania na gilzy 

Z nawijarkq moie bye zespolony stojak na 
watki z foliq (papierem) - opcja. 
Wielkosc stojaka do uzgodnienia. 



odwijak i nawi]ak 
srednica rdzenra odwijaka 
zakresre 100 - 500 mm 

o srednicy 600 mm 
regulowana w 

Odwijak wyposaiony jest w hamulec zapobiegaj~cy rozbiegiwaniu 
si~ odwijanej szpuli. 

zakres szerokosci przewijanych tasm 
zakres grubosci przewijanych tasm 
urz~dzenie do pomiaru dfugosci 
mechanicznym (legalizowany) 
wymiary gabarytowe 

do40mm 
0,1-15 mm 
Mt10 z Hcznikiem 

1600 x 600 x 750 mm 

Odwijak z rdzeniem rozpr~inym 
srednica rdzenia (regulowana) 
srednica zewn~trzna 
szerokosc tasm 
hamowanie 

Nawijak z rdzeniem rozpr~inym 
srednica zewn~trzna 
srednica rdzenia 

150 - 152 mm 
750mm 
do40mm 
moment hamuj~cy regulowany pfynnie, 
zapobiegaj~cy rozbiegiwaniu si~ odwijanych 
szpul; regulacja za pomoc~ pokr~Ua 

600mm 
150 - 152 mm 

szerokosc tasm do 40 mm 
zakres szerokosci przewijanych tasm do 40 mm 
zakres grubosci przewijanych tasm 0,1 - 15 mm 
nap~d przewijania z pfynn~ regulacjq pr~dkosci 
urz~dzenie do pomiaru dfugosci MT10 x llcznlklem mechanicmym 

(legalizowany). Opcjonalnle dodalkowy 

licmlk eleklronlcmy . 

wymiary gabarytowe 2200 x 700 x 1300 mm 



PRZEWIJARKI DO MATERIAUJW TASMOWYCH 



Przyrzad M 20 jest przeznaczony do pomiaru dtugosci przewod6w i lin. 
Urzadzenre moze bye wykorzystywane jako samodzielny uktad pomiarowy, przez kt6ry przeciaga si~ r~cznre przew6d w celu odmierzenra zadanej dlugosci, 
a takze moze bye zabudowane w urzadzeniach do przewljania przewod6w. 
URZ~DZENIE LEGAUZOWANE 

przelotki prowadzace przew6d 0 srednicy 
przelotki 0 20 mm. Opcjonalnie wkladki o mnrejszej 

srednicy do cienkich przewod6w 

dok+adnosc 
wskazania 0,01m 

zakres mierzonych srednic 
maksymalna pr~dkosc przesuwu kabla 
maksymalna dtugosc mierzona 
doktadnosc pomiaru 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe 
(dt. x szer. x wys. 

1-20 mm 
100m/min 
9999,99 m 
+-0,4% 
-10 do +40°C 
258 x 270 x 220 mm 

TYP 20 na ozku 

·~ • r ~o: 

Dla ulatwienia pracy i przemieszczania przyrzadu 
na wztuz regalu z przewodami oferujemy wersj~ 
na w6zku . 

Wymiary gabarytowe konstrukcji w6zka 
dtugosc 80 mm 
szerokosc 500 mm 
wysokosc 850 mm 



Urzqdzenie maze bye wykorzystywane jako samodzielny ukfad 
pomiarowy, przez kt6ry przeciqga si~ r~cznie kabel w celu 
odmierzenia Zqdanej dfugosci, a takze maze bye zabudowane w 
mechanicznych urzqdzeniach do przewijania b~bn6w kablowych. 

URZ~DZENIE LEGALIZOWANE 

I 

zakres mierzonych srednic 
maksymalna pr~dkose przesuwu kabla 
doktadnose pomiaru 
maksymalna dtugose mierzona 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe (cafkowite) 

typ licznika 

2 -40mm 
150m/min 
+-0.4% 
9999,99 m 
-10do+40°C 
420 x 320 x 500 mm 
(dt. x szer. x wys.) 
mechaniczny, 
typ S-4 

Urzqdzenie maze bye wykorzystywane jako samodzielny uktad 
pomiarowy, przez kt6ry przeciqga si~ r~cznie kabel w celu 
odmierzenia zqdanej dtugosci, a takze moze bye zabudowane w 
mechanicznych urzqdzeniach do przewijania b~bn6w kablowych. 

URZ~DZENIE LEGALIZOWANE 

[ zakres mierzonych srednic kabli i lin 
maksymalna pr~dkose przesuwu kabla 
doktadnose pomiaru 
maksymalna dtugose mierzona 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe dt x szer. x wys. 

1-40 mm 
150m/min 
+- 0,4% 
9999,99 m 
10 do +40 C 
333 x 261 x 229 mm 

Urzqdzenie moze bye wykorzystywane jako samodzielny uktad 
pomiarowy, przez kt6ry przeciqga si~ r~cznie kabel w celu 
odmierzenia Zqdanej dtugosci, a takze maze bye zabudowane w 
mechanicznych urzqdzeniach do przewijania b~bn6w kablowych. 

URZADZENIE LEGALIZOWANE 

zakres mierzonych srednic 
maksymalna pr~dkose przesuwu kabla 
doktadnose pomiaru 
maksymalna dtugose mierzona 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe 

j typ licmika 

l 

____ .) 

2-60 mm 
150m/min 
+- 0,4% 
9999,99 m 
-10 do +400C 
490 x 360 x 530 mm 
(df. x szer. x wys.) 
mechaniczny 
typ S-4 



Urz~dzenie moze bye wykorzystywane jako samodzielny ukfad 
pomiarowy, przez kt6ry przeci~ga sie recznie kabel w celu 
odmierzenia i~danej dtugosct, a takie moie bye zabudowane w 
mechanicznych urzadzeniach do przewijania bebn6w kablowych. 

URZI\DZENIE LEGAUZOWANE 

zakres mierzonych srednic 
maksymalna predkosc przesuwu kabla 
doktadnosc pomtaru 
maksymalna dtugosc mierzona 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe 

typ licmika 
zasilanie 

2-60mm 
150m/min 
+-0,4% 
9999,99 m. 
-10 do +400C 
490 x 320 x 530 mm 
(dt. x szer. x wys.) 
elektronicmy 
230V, AC 

Urzadzenie moie bye wykorzystywane jako samodZielny uktad pomtarowy. przez kt6ry przeci~ga sie recznie 
kabel w celu odmierzenia 4danej dtugosci a takie moze bye zabudowane w mechanicznych urz~dzeniach do 
przewijania kabli, przewod6w, rur itp. 

Jest to uproszczona wersja przyrz~du M60/M. Rolki prowadz~ce poztome i ptonowe set tu regulowane 
indywidualnie co wymaga nieco wiecej czasu. 

URZI\DZENIE LEGALIZOWANE 

Zakres mierzonych srednic 
Maksymalna predkosc przesuwu kabla 
Doktadnosc pomiaru 
Maksymalna dtugosc mierzona 
Wymiary gabarytowe 
Typ licmika 

2-60mm 
150m/min 
+-0,5% 
9999,99 m 
470 x 285 x 280 mm 
mechanicmy, 
model SP2 



Urz~dzenie moie bye wykorzystywane jako samodzielny ukfad pomiarowy, przez kt6ry 
przec i~ga s i~ r~czn i e kabel w celu odmierzenia z~danej dfugosci, a takie moie bye 
zabudowane w mechanicznych urz~dzeniach do przewijania b~bn6w kablowych_ 

URZ,o\DZENIE LEGALIZOWANE 

zakres mierzonych srednic 
maksymalna pr~dkosc przesuwu kabla 
dokfadnosc pomiaru 
maksymalna dfugosc mierzona 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe (cafkowite) 

typ licznika 

2-80 mm 
100m/min 
-1--0,4% 
9999,99 m 
-10 do -J-40°C 
710 x 360 x 582 mm 
(dt x szer. x wys_) 
mechaniczny 

Urz~dzenie moie bye wykorzystywane jako samodzielny ukfad pomiarowy, przez kt6ry 
przec i~ga s i ~ r~cznie tasmy w celu odmierzenia z~danej dfugosci, a takie moie bye 
zabudowane w mechanicznych urz~dzeniach do przewijania wyrob6w tasmowych_ 

URZ,o\DZENIE LEGALIZOWANE 

zakres mierzonych szerokosci tasm 
zakres grubosci mierzonego materiafu 
maksymalna pr~dkosc przesuwu materiafu 
maksymalna dfugosc mierzona 
dokfadnosc pomiaru min_ 
dziafka elementarna licznika 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe 

licznik 

2-80mm 
0,1 -15 mm 
100m/min 
9999,99 m 
+-1% 
O,Q1 m 
-10 do -J-40°C 
258 x 270 x 220 mm 
(dt x szer. x wys) 
mechaniczny 



Przyrzctd przede wszystkim jest przeznaczony do zabudowy w r6inego rodzaju 
przewijarkach do folii, lapel i innych materiat6w tasmowych o szerokosci 
wiekszej niz 40 mm. 

URZ~DZENIE LEGALIZOWANE 

zakres mierzonych szerokosci tasm 
zakres grubosci mierzonego materiatu 
maksymalna predkosc przesuwu materiatu 
maksymalna dtugosc mierzona 
doktadnosc pomiaru 
dziatka elementama licznika 
temperatura pracy 
wymiary gabarytowe 
(dt x szer. x wys.} 
licznik 

powyzej 40 mm 
1-15 mm 
50m/min 
9999,99 m 
+-1% 
0,01m 
-10 do +40"C 
600 x 250 x 220 mm 

mechaniczny 

Przyrzctd stuiy do pomiaru dtugosc1 drogi (np. przebiegu tras kablowych itp.} 

Sktada sie z kota pomiarowego (wersja z jednym kotem lub dwoma kotami), 
napedzajctcego mechamczny licznik oraz sktadanej rekojesci (co utatwia 
transport miernika 1 ]ego przechowywanie) z wygodnym uchwytem. 

Nie wymaga zasilania, pracuje dwukierunkowo. 

Koto pomiarowe wykonane jest z wysokoudarowego plastiku i posiada opone z 
gumy olejoodporneJ i antypos11zgowej. 

Drogomierz moze bye wyposazony w sktadanq podp6rke (n6zke). kt6ra pozwala 
na .,parkowanie" go na czas przerwy w pomiarach oraz w hamulec, kt6ry 
umozliwia un1eruchom1en1e kota z zachowaniem stanu licznika. 



URZl\DZENIA DO POMIARU DlUGOSCI 
PRZEWODOW. KABLI, LUI I MATERIAtOW TASMOWYCH 



Podnosniki do b~bn6w kablowych sfuzq do odwijania lub nawijania kabla na b~ben umieszczony na osi podnosnika. 

W skfad kompletu wchodzq dwa stojaki (malowane proszkowo) i rura nosna wyposazona w opory zabezpieczajqce 
przed przemieszczaniem si~ b~bna podczas przewijania (ocynkowane). 

podpory 
waf6w 

wat 

fozyskowane 
tocznie 

waf 070 mm lub 090 mm zaleznie 
od nosnosci maksymalnej 

nosnosc 

maksymalna srednica b~bna 
wymiary gabarytowe stojaka 

3,5 tony w wersji podstawowej 
PH 2500-70-90 (opcja 7t) 
2500mm 
400 x 600 x 1200 mm 

rura nosna 0 70 mm o dtugosci 2 m, 
z dwoma tarczami oporowymi 
(dla wersji o nosnosci 3,5t) 

podpory rury nosnej tozyskowane tocznie 

Moiliwe jest wykonanie w wersji o nosnosci 3,5 t z rurq nosna o srednicy 070 mm 
oraz w wersji o nosnosci 7t z dw1ema rurami nosnymi 070 i090 mm. 



Uniwersalny hydraulicmy podnosnik do b~bn6w . 
Podnosnik stuzy do odwiJania lub nawijania kabla na b~ben umieszczony na wale urzqdzenia. 

W skfad kompletu wchodzq dwa stojaki i rury nosne 070 oraz 0114 mm wyposatone w opory 
zabezpieczajace przed przemieszczaniem si~ b~bna na wale nosnym. 

maksymalna masa b~bna 
maksymalna srednica b~bn6w 
minimalna srednica b~bn6w 
wymiary stojaka 
konstrukcja stalowa 
podnoszenie b~bn6w 
t6dki podpierajqce waf nosny 

10 t 
3600mm 
800mm 
1000 x 500 x2000 mm 
lakierowana proszkowo 
s1fownik1 hydrauliczne - pompowanie r~czne 
foiyskowane tocznie 



Stojaki stuzq do odwijania kabli z b~bn6w. 

maksymalna masa b~bna 
zakres srednic odwijanych b~bn6w 

rolki 
tylna rolka 

1000 kg 
SK 1200: 300- 1200 mm 
SK 2000: 800-2000 mm 
+ozyskowane tocznie, ocynkowane 
przektadana w trzy r6Zne 
potozenia zaleznie od srednicy 
b~bna 

konstrukcja z blachy lakierowana proszkowo 

Mozliwost zablokowania przedniej rolki na czas wtaczania i wytaczania b~bna. 

stojak rolkowy 

6-polowy do szpul 

o srednicy 450 mm 

~ -

Stojaki rolkowe stuiq do ekspozycjl i odwijania przewod6w, lin itp. ze szpul i 
nieduzych b~bn6w. 
Znajdujq szerokie zastosowanie w sklepach i magazynach. 

Wszystkie rolki tozyskowane tocznie. 

Rozmiar stojak6w dostosowany do wymog6w klienta. 



Bardzo praktycmy system magazynowania b~bn6w 
kablowych. Na stosunkowo nieduzej powierzchm 
pozwala zmagazynowac duzct ilosc b~bn6w 

l:.atwy dost~p do wszystkich b~bn6w: 
- przy pomocy nawijarek i krctzkarek do kabll - pozwala 
na szybka obstug~ klienta i duzy komfort pracy, 
- z uwagi na r6znorodnosc potrzeb, regaty tego typu 
wykonywane set wg potrzeb klienta. 



maksymalna masa szpuli 
b~benki stalowe 
Standardowy regat zawiera: 

Regal ze b~benkami rozbieralnymi sluzy do magazynowania, 
ekspozycji oraz swobodnego odwijania przewod6w dostarczanych 
przez producenl6w we wiqzkach 

Podstawowa wersja zawiera 12 b~benk6w o srednicy zew 400 lub 
500 mm i regulowanq srednic~ rdzenia. 

ok. 30 kg 
o regulowanej srednicy rdzenia i szerokost 

6 b~benk6w o srednicy 400 mm i szerokosci 170 mm 
6 b~benk6w o srednicy 500 mm i szerokosci 170 mm 

wymiary gabarytowe regalu 1200 x 800 x 1900 mm 

Wykonujemy regaly o innych wymiarach dostosowane do wymog6w klienta. 
Regal moie byt wyposaiony w urzqdzenie do pomiaru dlugosci przewod6w i lin M20. 
Przyrzqd jest zamocowany na prowadnicach w przedniej cz~sci regatu 

podnoszenie b~bn6w 
maksymalna masa b~bna 
maksymalna srednica b~bna 
moiliwosc odwijania kabla 
tatwe przemieszczanie b~bna 

hydrauliczne 
250 kg 
1200mm 
po podniesiemu b~bna 

podnoszenie b~bn6w na zasadzie dzwigni 
maksymalna masa b~bna 250 kg 
maksymalna srednica b~bna 1000 mm 
moiliwosc odwijania kabla wiszqcego na wale 
tatwe przemieszczanie b~bna 



Urz~dzenie jest przeznaczone do odwijania kabli oraz lin z b~bn6w. 
Odwijany b~ben jest zawieszany na wale nosnym i podnoszony przy pomocy dtwlgnik6w hydraulicznych. 
B~ben zawieszony na wale jest centrowany przy pomocy stoikowych tuli centrujqcych. Ponadto wal 
jest wyposaiony w zabierak trzpieniowy wk+adany w otw6r zabierakowy b~bna. Sluiy on do przeniesienia 
momentu hamujqcego z hamulca ciernego na b~ben . 

Moment hamujqcy jest regulowany pokr~tlem zaciskajqcym obejm~ hamulca na ko~c6wce walu 
Podpory nosne walu Sq lozyskowane tocznie. 

Urz~dzenie s+uiqce do przecinania lin stalowych na zasadzie przepalania. 
Rozgrzana do temperatury plyni~cia - poprzez przeplyw prqdu- tina stalowa jest ukr~cana r~cznie. 

Ko~c6wki liny po upaleniu maja ksztall stoika i nie rozwarstwiajq si~ . 
Maksymalna srednica upalanej liny stalowej 40 mm J 
Moe urzqdzenia 22 kW 
Czas upalania- zaleinie od srednicy liny 10 - 200 sek 



Urz~dzenie sluz~ce do przecinania g6wn1e grubych lin 
stalowych bez koniecznosci podnoszenia ich z podloza. 

Przy pomocy chwytaka mechanicznego lina jei~ca na ziemi 
jest pobierana i zaciskana w imadle (pokr~Uem). 
Ciec1e odbywa s1~ przy pomocy wirujqcej tarczy stalowej_ 
Maksymalna srednica ci~tych lin 0 60 mm. 
Moe przecinarki 7 kW 

/ 

c~.· .. 

Oferujemy r6znego rodzaju narz~dzia do ci~cia kabli: 
- odclnaki nozycowe 
- odcmaki z~batkowe 
- odcinaki hydrauliczne 
- przecmarkl scierne 



WYPOSAiENIE MAGAZVNOWE I POZOSTAlE URZJlDZENIA 



AKCESORIA DO UKtADANIA KABLI 'I RUR ~ 

rolki kablowe proste -korpus stalowy, rolka 
aluminiowa, szer. 250 mm, faze kablowe 170 mm, 
foiyska kulowe zamkni~te 

zesp6f rolek kablowych naroznych o wadze 13 kg, 
fozyska kulowe zamkni~te, rolki alumioniowe lub 
stalowe, korpus stalowy, toze kablowe 170 mm, do 
rur i kabli o srednicy max. 150 mm 

,-

1 rolki do ukfadania kabli i rur- fozyska 
kulowe zamkni~te, konstrukcja 
stalowa, dla rur o srednicy 300 mm, 
nosnosc 200 kg 

rolki do uktadania rur- foiyska kulowe 
zamkni~te, konstrukcja stalowa, dla 

l rur o srednicy 100-760 mm, nosnosc 
400 kg 

www.aiplast.~l 

.../ 

rolki do ukfadania rur i kabli - fozyska 
kulowe zamkni~te, konstrukcja 
stalowa 

: lki kablowe z wf6kna szklanego l 
powlekane polyamidem 

rolki kanafowe rozporowe (300 -500 mm, 
500-800 mm,1000 -1500 mm,1500-

~rzejscie kablowe proste, l : zejscie kablowe z 4 rolkami 
galwanizowane dla srednicy od 28 do prowadzqcymi, galwanizowane dla 

~ 
l 

sp6f rolek wpustowych, 
cynkowane, kqt pochylenia 420 mm, 
aga 14 kg 

1800mm) 

'-- ------
) 

200 mm srednicy 60, 80, 100, 120, 140, 150, 

- __) 
200mm 

W ofercie r6wniez wf6kno szklane do kabli. kt6re skfada si~ z paru warstw: ~ 
1. Pierwsza to wf6kno szklane powlekane iywica syntetycmq, 
2. Druga to oplot kratkowy kt6ry wzmacnia wytrzymafosc wf6kna na zginanie, 
3. T rzecia warstwa to termoplastycmy Poly-Propylen PP kt6ry wzmacnia wytrzymafosc, bardzo wolno si~ 
§ciera, zmniejsza tarcie i nadaje wfasciwosci poslizgowe przez co wf6kno jest fatwo instalowane w rurach. 

sli 43. 
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