
 ÜRÜN BİLGİSİ

Yuvarlak ve düz kablolar için kablo arabası sistemi

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Bilgi
İnternet sitemizdeki konfigurasyon bölümü trolley sistemler için doğru kablo seçimi yapmanıza yardımcı olmaktadır.
3D çizimler mevcut

Faydalar
Kılavuz makaraların rulmanları vardır ve C-profil raylarda kolay ve düzgün çalışması garantidir.
Sıkma cihazlarındaki kablolar hafifçe kelepçelenir ve uygun şeklinde presleme parçası sıkıştırma noktasında keskin bükülmeleri
engeller.

Uygulama alanı
Vinç ve taşıma makineleri
Kaldırma ekipmanları ve konveyör sistemleri için
Makine Mühendisliği
Ex bölgelerinde uygulamalar için uygun değildir

Ürün özellikleri
Belirli bileşenler (kablo çekici gibi) galvanizli çelikten yapılmıştır
Tozdan korunmuş rulmanlar (Tekerlekler)
Poliamidden üretilmiş kablo kelepçesi ve koruma plakası

Ürün yapısı
Komple sistem şu bileşenlerden oluşmaktadır:
1. Kelepçeler (çelik kiriş)
2. Uzatma kolu
3. Uç kelepçesi
4. Ray braketi
5. Durdurucu
6. Kablo çekici
7. Bağlaştırıcı izleme
8. C-profil ray
9. Çekme kolu
10. Çekme arabası
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Not
Yuvarlak ve düz kabloların alt ve üst bir alanı birleştirmesine izin verilmez
Yuvarlak kablolar için alt alta 3 kelepçeden fazla montaj yapmayın
Her bağlantı noktasındaki bükülme çapları sabit bağlantı bükülme çaplarına karşılık gelir

Ürün yapısı
C-profil rayın teslim uzunluğu 6 m.
Ray açıklığı 11 mm
Bir sistemin tesisatı çeşitli kriterlere, örneğin maksimum kablo gevşeliği (kablo ağırlığı) ve çalışma uzunluğuna bağlıdır.

Teknik Veri
Sınıflandırma: ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

ETIM 5.0 Class-Description: Accessories for cable carrying
system

Genel: Maksimum yük: 20kg
Talep üzerine: Diğer sistemler (örn. paslanmaz çelik versiyon, C40 sistemi

veya çelik tel sistemi) talep edildiği takdirde tedarik edilebilir
Sıcaklık aralığı: -40°C to +160°C

Uyarı
CIBES® Swedish Cable Trolleys AB firmasının tescilli bir markasıdır
Bütün sistem, paslanmaz çelik olarak da sunulur.
Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün kodu Ürün tanımı
Düz kablolar için kablo çekici sistemi
62200420 Çekme arabası, yassı
62200421 Kablo çekici, düz
62200422 Uç kelepçesi, yassı
Yuvarlak kablolar için kablo çekici sistemi
62200434 Kablo çekici, yuvarlak
62200435 Çekme arabası, yuvarlak
62200436 Uç kelepçesi, yuvarlak
62200437 Kablo kelepçesi, yuvarlak 10-16 mm
62200438 Kablo 17-25 mm için kablo kelepçesi
62200439 Kablo kelepçesi, yuvarlak, 26-36 mm
62200425 Durdurucu
Her iki sistem için bileşenler
62200423 Ray braketi, dikey
62200424 Bağlaştırıcı izleme
62200427 Esnek sabitlemeli ray braketi
62200428 Tavana montaj için ray braketi
62200429 Duvara montaj için ray braketi
62200460 Duvar paraçolu 11-725
62200430 Çekme kolu, 400 mm
62200431 Çekme kolu, 630 mm
62200432 Uzatma kolu, 800 mm
62200433 Çelik kiriş kelepçesi
Sabitleme seçenekleri:
62200426 Ray eğrisi: 90°
62200440 C-profil ray, 6 m
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