
Inne wykonania przyczep powyżej 10 t
* zapytaj o szczegółową karte katalogową 

WYMIARY - PARAMETRY

Model 72752
Model 73736
Model 73736v25
Model 74500
Model 74500v25
Model 72500
Model 72500v25
Model 75500
Model 75500v65

15 500 kg
14 000 kg
17 000 kg
17 800 kg
24 500 kg
14 000 kg
17 500 kg
24 000 kg
29 250 kg

11 500 kg
10 000 kg
13 000 kg
13 300 kg
18 000 kg
10 000 kg
14 000 kg
16 400 kg
21 650 kg

75 mm
95 mm
95 mm
95 mm

120 mm
76 mm
76 mm

120 mm
120 mm 

1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm

Wielkość 
bębna L (mm)

Maksymalne 
obciążenie (kg )

Maksymalna szerokość 
ładowania (mm)

Średnica 
osi (mm)

DMC
( kg )

2400-3000 mm
3000-3600 mm
3000-3600 mm
3000-4200 mm
3000-4200 mm
3000-3600 mm
3000-3600 mm
3000-4200 mm
3000-4200 mm

wymiary zewnętrznemax prędkość

80 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
25 km/h
80 km/h
65 km/h

9200 x 2550 x 2700 mm
5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
5800 x 2500 - 3300 x 2400 mm
6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm
6500 x 2500 - 3460 x 2950 mm

6000 x 2500 x 2500 mm
6000 x 2500 x 2500 mm

10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm
10450 x 2520 - 3500 x 3000 mm 

Model 72752
Model 73736
Model 73736v25
Model 74500
Model 74500v25
Model 72500
Model 72500v25
Model 75500
Model 75500v65

Tabela produktów o dużych parametrach obciążeniowych 
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt w celu przesłania szczegółowych materiałów technicznych 
o parametrach technicznych

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.070

Linie 
kablowe

Wciągarki kablowe 
i maszyny wspomagające 
przepychanie kabli

Maszyna wspomagająca przepychanie kabla
Małe wciągarki kablowe do 10 kN
Średnie wciągarki kablowe do 25 kN
Duże wciągarki kablowe do 250 kN

electrasklep.pl
electrapolska.com



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 16075
EKR350 Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model EKR 350 z napędem elektrycznym
Siła wspomagania 350 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)
przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)
zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)
praca kaskadowa (opcja)
wyłączenie awaryjne (opcja)
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 
Siła wspomagania 350 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1100 x 450 x 930 mm 
Waga 115 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 13449 
EKR 700 Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model EKR 700 z napędem elektrycznym
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)
przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)
zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)
praca kaskadowa (opcja)
wyłączenie awaryjne (opcja)
Dane techniczne :
Silnik 1,5 kW 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 550 x 930 mm 
Waga 185 kg 

Linie 
kablowe
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Spalinowa maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 15612
VKR700 Spalinowa maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model VKR 700  z napędem spalinowym ( benzyna lu diesel )
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Silnik spalinowy 4,1 kW 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 720 x 1040 mm 
Waga 190 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 74932
HKR400 Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 400 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 400 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd hydrauliczny 
Siła wspomagania 400 daN 
Prędkość 0–55 m / min. 
Średnica kabla 25-50 mm 
Wymiary 750x360x530 mm 
Waga 48 kg bez stacji zasilającej 

Linie 
kablowe



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 16075
EKR350 Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model EKR 350 z napędem elektrycznym
Siła wspomagania 350 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)
przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)
zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)
praca kaskadowa (opcja)
wyłączenie awaryjne (opcja)
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 
Siła wspomagania 350 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1100 x 450 x 930 mm 
Waga 115 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 13449 
EKR 700 Elektryczna maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model EKR 700 z napędem elektrycznym
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)
przełącznik elektryczny do zmiany kierunku pchania (opcja)
zintegrowany hamulec tarczowy (opcja)
praca kaskadowa (opcja)
wyłączenie awaryjne (opcja)
Dane techniczne :
Silnik 1,5 kW 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 550 x 930 mm 
Waga 185 kg 

Linie 
kablowe
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Spalinowa maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 15612
VKR700 Spalinowa maszyna wspomagająca wciągarki kablowe, 
stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model VKR 700  z napędem spalinowym ( benzyna lu diesel )
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Silnik spalinowy 4,1 kW 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–10 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 720 x 1040 mm 
Waga 190 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 74932
HKR400 Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 400 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 400 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd hydrauliczny 
Siła wspomagania 400 daN 
Prędkość 0–55 m / min. 
Średnica kabla 25-50 mm 
Wymiary 750x360x530 mm 
Waga 48 kg bez stacji zasilającej 

Linie 
kablowe



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 72723
HKR700 Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 700 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd stacja hydrauliczna 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–15 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 550 x 1040 mm 
Waga 170 kg
Stacja hydrauliczna 
Moc 6,6 kW
Wydajność 20 l/min
Ciśnienie 140 bar
Wymiary 820x490x610 mm
Waga 81 kg

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 75842
HKR1000 Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 1000 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 1000 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd stacja hydrauliczna 
Siła wspomagania 1000 daN 
Prędkość 0–20 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1300x550x1000 mm 
Waga 160 kg 
Stacja hydrauliczna 
Moc 6,6 kW
Wydajność 20 l/min
Ciśnienie 140 bar
Wymiary 820x490x610 mm
Waga 81 kg

Linie 
kablowe
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model KD400
Elektryczny „Cable Dog”wspomagający wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony 
kabla w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem 
jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu 
zmniejszenia naprężeń na kablu.
Model  z napędem elektrycznymKD400
Regulowana siła wspomagania przepychanie kabla 
Siła wspomagania 4 kN
Opcja nieograniczonej prędkości 
Nadaje się do wspomagania w korytach kablowych 
Może również być używana jako wciągarka kablowa 
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wspomagania  daN 400
Prędkość 0–20 m / min. 
Średnica kabla  mm 12-75
Wymiary  mm 630x450x350
Waga 52 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model KD800
Elektryczny „Cable Dog”wspomagający wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony 
kabla w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem 
jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu 
zmniejszenia naprężeń na kablu.

 z napędem elektrycznymModel KD800
Regulowana siła wspomagania przepychanie kabla 
Siła wspomagania 8 kN
Opcja nieograniczonej prędkości 
Nadaje się do wspomagania w korytach kablowych 
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wspomagania 800 daN 
Prędkość 0–20 m / min. 
Średnica kabla 30-180 mm 
Wymiary 1300x630x610 mm 
Waga 210 kg  

Linie 
kablowe

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna wciagarka kablowa 1000 kg na ramie

Model KWR1000
Wciągarka kablowa wersja elektryczna 
Wersja na ramie metalowej z siatką ochronną
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli 
prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągani 
w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 0–15 m / min. 
Wymiary 650x550x540 mm 
Waga 105 kg  
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 72723
HKR700 Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 700 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 700 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd stacja hydrauliczna 
Siła wspomagania 700 daN 
Prędkość 0–15 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1700 x 550 x 1040 mm 
Waga 170 kg
Stacja hydrauliczna 
Moc 6,6 kW
Wydajność 20 l/min
Ciśnienie 140 bar
Wymiary 820x490x610 mm
Waga 81 kg

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Hydrauliczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model 75842
HKR1000 Hydrauliczna  maszyna wspomagająca wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony kabla 
w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem jest 
wspomaganie kabla przed zakrętem w celu zmniejszenia 
naprężeń na kablu.
Model HKR 1000 z napędem stacją hydrauliczną 
Siła wspomagania 1000 daN
Wyposażenie dodatkowe 
urządzenie do pomiaru długości (opcja)

Dane techniczne :
Napęd stacja hydrauliczna 
Siła wspomagania 1000 daN 
Prędkość 0–20 m / min. 
Średnica kabla 30-150 mm 
Wymiary 1300x550x1000 mm 
Waga 160 kg 
Stacja hydrauliczna 
Moc 6,6 kW
Wydajność 20 l/min
Ciśnienie 140 bar
Wymiary 820x490x610 mm
Waga 81 kg

Linie 
kablowe
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model KD400
Elektryczny „Cable Dog”wspomagający wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony 
kabla w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem 
jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu 
zmniejszenia naprężeń na kablu.
Model  z napędem elektrycznymKD400
Regulowana siła wspomagania przepychanie kabla 
Siła wspomagania 4 kN
Opcja nieograniczonej prędkości 
Nadaje się do wspomagania w korytach kablowych 
Może również być używana jako wciągarka kablowa 
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wspomagania  daN 400
Prędkość 0–20 m / min. 
Średnica kabla  mm 12-75
Wymiary  mm 630x450x350
Waga 52 kg 

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna maszyna wspomagająca przepychanie kabla 

Model KD800
Elektryczny „Cable Dog”wspomagający wciągarki 
kablowe, stosowana w liniach kablowych w celu ochrony 
kabla w trudnym terenie , na zakrętach itp. , jej zadaniem 
jest wspomaganie kabla przed zakrętem w celu 
zmniejszenia naprężeń na kablu.

 z napędem elektrycznymModel KD800
Regulowana siła wspomagania przepychanie kabla 
Siła wspomagania 8 kN
Opcja nieograniczonej prędkości 
Nadaje się do wspomagania w korytach kablowych 
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wspomagania 800 daN 
Prędkość 0–20 m / min. 
Średnica kabla 30-180 mm 
Wymiary 1300x630x610 mm 
Waga 210 kg  

Linie 
kablowe

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Elektryczna wciagarka kablowa 1000 kg na ramie

Model KWR1000
Wciągarka kablowa wersja elektryczna 
Wersja na ramie metalowej z siatką ochronną
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli 
prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągani 
w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 0–15 m / min. 
Wymiary 650x550x540 mm 
Waga 105 kg  
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Elecktryczna wciągarka kablowa 1000 kg na wózku z kółkami

Linie 
kablowe

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Spalinowa wciągarka kablowa 1000 kg na wózku z kółkami

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Akumulatorowa wciagarka kablowa 1000 kg

Model KWB1000
Wciągarka kablowa wersja spalinowa ( Pb ) 
Wersja na ramie metalowej z kółkami do transportu
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli 
prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągani 
w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki
Dane techniczne :
Silnik benzynowy
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 12,5-25,0 m / min. 
Wymiary 1000x500x600 mm 
Waga 115 kg  
 

Model KWK1000
Wciągarka kablowa wersja elektryczna 
Wersja na ramie metalowej z kółkami do transportu
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli 
prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągani 
w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 7,5–15 m / min. 
Wymiary 1000x500x600 mm 
Waga 130 kg  
 

Model PCW3000
Wciągarka kablowa wersja akumulatorowa 
Wyciągarka kablowa jest w pełni niezawodna, umożliwia 
szybki montaż do drzewa, słupa też na hak holowniczy
w aucie ( opcje zaczepów ) Stała siła uciągu. 
Litowo-Jonowy akumulator zapewnia stałą moc od startu 
do końca cyklu pracy. Nieograniczona długość liny 
– dzięki kabestanowi ( 76 mm )lina nie jest gromadzona 
(nawijana na bęben). Lina tylko  przechodzi przez kabestan 
nie zmieniając parametrów uciągu
Czas pracy akumulatora 82V – 2,5 Ah wynosi 45 minut. 
Akumulator zawiera wyświetlacz obrazujący pozostały 
czas pracy. Zalecana średnica liny 10 mm ( max 13 mm)
Dane techniczne :
Silnik 1,0 kW AKKU
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 8,1-10-11,6 m/min 
Wymiary 302x318x310 
Waga 9,5 kg  
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Spalinowa wciągarka kablowa 700/1000 kg 

Linie 
kablowe

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Spalinowa wciągarka kablowa 350 kg o dużej prędkości 

Model PCW4000
Wciągarka kablowa wersja spalinowa
Wyciągarka kablowa jest w pełni niezawodna, umożliwia 
szybki montaż do drzewa, słupa też na hak holowniczy
w aucie ( opcje zaczepów ) Stała siła uciągu. wyposażona 
w czterosuwowy silnik Honda GX50, który oferuje dużą 
moc wynoszącą aż 1,47 kW (2,0 KM) i niewielką masę. 
Jest to pierwszy czterosuwowy model Hondy w klasie 
dwóch koni, który można obracać o 360 ° podczas pracy 
i przechowywania. Nieograniczona długość liny 
– dzięki kabestanowi ( 76 mm )lina nie jest gromadzona 
(nawijana na bęben). Lina tylko  przechodzi przez 
kabestan nie zmieniając parametrów uciągu . 
Jeśli potrzebujesz pełnej mocy, użyj standardowego 
bębna 76 mm, który wyciąga z prędkością 12 metrów 
na minutę. Jeśli potrzebujesz większej prędkości, 
opcjonalny kabestan 85 mm wyciągnie 700 kg przy 
prędkości 18 metrów na minutę czas pracy. 
Minimalna/zalecana średnica liny 10 mm . 
Max średnica liny 12 mm 
Dane techniczne :
Model PCW4000/76
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 12,0 m/min. 
Wymiary 302x318x310 mm 
Waga 12 kg  

 

Dane techniczne :
Model PCW4000/85
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 700 kg
Prędkość 18,0 m/min. 
Wymiary 302x318x310 mm 
Waga 12 kg  

Model PCW5000HS
Wciągarka kablowa wersja spalinowa
Ten model to wyciągarka o najwyższej prędkości 
wyciągania. Idealna wyciągarka do prac wymagających 
większych prędkości i wydajności podczas pracy, takich 
jak ciągnięcie kabli lub światłowodu. 
Stała siła uciągu. wyposażona w czterosuwowy silnik 
Honda GXH50, który oferuje dużą moc wynoszącą 
aż 1,47 kW (2,0 KM) i niewielką masę. Jest to pierwszy 
czterosuwowy model Hondy w klasie dwóch koni, 
który można obracać o 360 ° podczas pracy 
i przechowywania. Wciagarka ma wielką moc i dwie 
prędkości dzięki kabestanom o zmiennym napędzie. 
Jeśli potrzebujesz całej mocy, zalecamy użycie 
standardowego kabestana 57 mm, który przeciąga 
24 metry liny na minutę. Jeśli potrzebujesz wyższej 
prędkości, użyj opcjonalnego kabestana 85 mm, który 
przeciąga prędkości do 36 metrów na minutę. 
Długość liny jest nieograniczona w zależności od potrzeb. 
czas pracy. Minimalna/zalecana średnica liny 10 mm . 

 
Dane techniczne :
Model PCW5000HS/57
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 350 kg
Prędkość 24,0 m/min. 
Wymiary 362x371x361 mm 
Waga 16 kg  

Dane techniczne :
Model PCW5000HS/85
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 350 kg
Prędkość 36,0 m/min. 
Wymiary 362x371x361 mm 
Waga 16 kg  
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Elecktryczna wciągarka kablowa 1000 kg na wózku z kółkami

Linie 
kablowe

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Spalinowa wciągarka kablowa 1000 kg na wózku z kółkami

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Akumulatorowa wciagarka kablowa 1000 kg

Model KWB1000
Wciągarka kablowa wersja spalinowa ( Pb ) 
Wersja na ramie metalowej z kółkami do transportu
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli 
prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągani 
w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki
Dane techniczne :
Silnik benzynowy
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 12,5-25,0 m / min. 
Wymiary 1000x500x600 mm 
Waga 115 kg  
 

Model KWK1000
Wciągarka kablowa wersja elektryczna 
Wersja na ramie metalowej z kółkami do transportu
Dwie rękojeści do przenoszenia wciągarki w terenie
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli 
prędkości liny i zwijania liny
Łatwy transport i montaż , nadaje się do przeciągani 
w korytach kablowych
Regulowane urządzenie ograniczające siłę ciągnącą .
W ramie dwa oczka do zaankrowania wciągarki
Dane techniczne :
Silnik 1,1 kW 230V
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 7,5–15 m / min. 
Wymiary 1000x500x600 mm 
Waga 130 kg  
 

Model PCW3000
Wciągarka kablowa wersja akumulatorowa 
Wyciągarka kablowa jest w pełni niezawodna, umożliwia 
szybki montaż do drzewa, słupa też na hak holowniczy
w aucie ( opcje zaczepów ) Stała siła uciągu. 
Litowo-Jonowy akumulator zapewnia stałą moc od startu 
do końca cyklu pracy. Nieograniczona długość liny 
– dzięki kabestanowi ( 76 mm )lina nie jest gromadzona 
(nawijana na bęben). Lina tylko  przechodzi przez kabestan 
nie zmieniając parametrów uciągu
Czas pracy akumulatora 82V – 2,5 Ah wynosi 45 minut. 
Akumulator zawiera wyświetlacz obrazujący pozostały 
czas pracy. Zalecana średnica liny 10 mm ( max 13 mm)
Dane techniczne :
Silnik 1,0 kW AKKU
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 8,1-10-11,6 m/min 
Wymiary 302x318x310 
Waga 9,5 kg  
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Spalinowa wciągarka kablowa 700/1000 kg 

Linie 
kablowe

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Spalinowa wciągarka kablowa 350 kg o dużej prędkości 

Model PCW4000
Wciągarka kablowa wersja spalinowa
Wyciągarka kablowa jest w pełni niezawodna, umożliwia 
szybki montaż do drzewa, słupa też na hak holowniczy
w aucie ( opcje zaczepów ) Stała siła uciągu. wyposażona 
w czterosuwowy silnik Honda GX50, który oferuje dużą 
moc wynoszącą aż 1,47 kW (2,0 KM) i niewielką masę. 
Jest to pierwszy czterosuwowy model Hondy w klasie 
dwóch koni, który można obracać o 360 ° podczas pracy 
i przechowywania. Nieograniczona długość liny 
– dzięki kabestanowi ( 76 mm )lina nie jest gromadzona 
(nawijana na bęben). Lina tylko  przechodzi przez 
kabestan nie zmieniając parametrów uciągu . 
Jeśli potrzebujesz pełnej mocy, użyj standardowego 
bębna 76 mm, który wyciąga z prędkością 12 metrów 
na minutę. Jeśli potrzebujesz większej prędkości, 
opcjonalny kabestan 85 mm wyciągnie 700 kg przy 
prędkości 18 metrów na minutę czas pracy. 
Minimalna/zalecana średnica liny 10 mm . 
Max średnica liny 12 mm 
Dane techniczne :
Model PCW4000/76
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 1000 kg
Prędkość 12,0 m/min. 
Wymiary 302x318x310 mm 
Waga 12 kg  

 

Dane techniczne :
Model PCW4000/85
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 700 kg
Prędkość 18,0 m/min. 
Wymiary 302x318x310 mm 
Waga 12 kg  

Model PCW5000HS
Wciągarka kablowa wersja spalinowa
Ten model to wyciągarka o najwyższej prędkości 
wyciągania. Idealna wyciągarka do prac wymagających 
większych prędkości i wydajności podczas pracy, takich 
jak ciągnięcie kabli lub światłowodu. 
Stała siła uciągu. wyposażona w czterosuwowy silnik 
Honda GXH50, który oferuje dużą moc wynoszącą 
aż 1,47 kW (2,0 KM) i niewielką masę. Jest to pierwszy 
czterosuwowy model Hondy w klasie dwóch koni, 
który można obracać o 360 ° podczas pracy 
i przechowywania. Wciagarka ma wielką moc i dwie 
prędkości dzięki kabestanom o zmiennym napędzie. 
Jeśli potrzebujesz całej mocy, zalecamy użycie 
standardowego kabestana 57 mm, który przeciąga 
24 metry liny na minutę. Jeśli potrzebujesz wyższej 
prędkości, użyj opcjonalnego kabestana 85 mm, który 
przeciąga prędkości do 36 metrów na minutę. 
Długość liny jest nieograniczona w zależności od potrzeb. 
czas pracy. Minimalna/zalecana średnica liny 10 mm . 

 
Dane techniczne :
Model PCW5000HS/57
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 350 kg
Prędkość 24,0 m/min. 
Wymiary 362x371x361 mm 
Waga 16 kg  

Dane techniczne :
Model PCW5000HS/85
Silnik benzynowy 2,0 KM
Siła wciągania 350 kg
Prędkość 36,0 m/min. 
Wymiary 362x371x361 mm 
Waga 16 kg  
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Wciągarka kablowa 500 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 73400
Model 75029
Model 76000

130 kg
121 kg
85 kg

500 kg
350 kg
500 kg
350 kg
350 kg
230 kg

Benzyna 4,8kW
Air 1,6-4,4 m3/min
Hydraulic 140 bar

40 m/min
75 m/min
40 m/min
75 m/min
40 m/min
40 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Napęd DMC

( kg )

4/1200
5x1000
4x1200
5x1000
4x1200
5x1000

Wciągarka pomocnicza o sile uciągu 500 kg 
Do ciągnięcia kabli bez monitorowania napięcia , wolnobieżny bęben 
Jednouchwytowy system kontroli prędkości liny i zwijania
Z silnikiem benzynowym, napędem hydraulicznym lub silnikiem na sprężone powietrze
Ręczne zwijanie liny
Odłączany bęben do przechowywania liny
 

Linie 
kablowe
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Wciągarka kablowa 5 kN , 7 kN , 10 kN

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 47300
Model 47300 var21
Model 47300 var36

240 kg
238 kg
230 kg

500 kg
700 kg

1000 kg
900x700x530
900x700x530
900x700x530

40 m/min
30 m/min
20 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

5/1115
5/1115
6/800

Wciągarka kablowa WL 540
Możliwe opcje : na przyczepie jednoosiowej ,  platformie , na wózku do pracy przy studzienkach 
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli prędkości liny i zwijania liny
Automatyczne zwijanie (opcja)
Dostępne silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym dostępny z siłą ciągnącą 5, 7 lub 10 kN
Dostarczany w formie bazowej - na ramie pozostałe możliwości w opcjonalnym wyposażeniu 
 

Linie 
kablowe
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Wciągarka kablowa 500 kg

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 73400
Model 75029
Model 76000

130 kg
121 kg
85 kg

500 kg
350 kg
500 kg
350 kg
350 kg
230 kg

Benzyna 4,8kW
Air 1,6-4,4 m3/min
Hydraulic 140 bar

40 m/min
75 m/min
40 m/min
75 m/min
40 m/min
40 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Napęd DMC

( kg )

4/1200
5x1000
4x1200
5x1000
4x1200
5x1000

Wciągarka pomocnicza o sile uciągu 500 kg 
Do ciągnięcia kabli bez monitorowania napięcia , wolnobieżny bęben 
Jednouchwytowy system kontroli prędkości liny i zwijania
Z silnikiem benzynowym, napędem hydraulicznym lub silnikiem na sprężone powietrze
Ręczne zwijanie liny
Odłączany bęben do przechowywania liny
 

Linie 
kablowe
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Wciągarka kablowa 5 kN , 7 kN , 10 kN

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 47300
Model 47300 var21
Model 47300 var36

240 kg
238 kg
230 kg

500 kg
700 kg

1000 kg
900x700x530
900x700x530
900x700x530

40 m/min
30 m/min
20 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

5/1115
5/1115
6/800

Wciągarka kablowa WL 540
Możliwe opcje : na przyczepie jednoosiowej ,  platformie , na wózku do pracy przy studzienkach 
Wolnobieżny bęben na linę , jednoręczny system kontroli prędkości liny i zwijania liny
Automatyczne zwijanie (opcja)
Dostępne silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym dostępny z siłą ciągnącą 5, 7 lub 10 kN
Dostarczany w formie bazowej - na ramie pozostałe możliwości w opcjonalnym wyposażeniu 
 

Linie 
kablowe
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 41102
Model 57279

680 kg
700 kg

2000 kg
2000 kg

1900x600x920
1900x750x920

0-14 m/min
0-15 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5mm/557 m
7,5mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 2014
Siła ciągnąca do 20 kN
Napęd mechaniczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem
Dostępne silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Wciągarka kablowa WL 2015
Siła ciągnąca do 20 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem
z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym
dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
 

Wciągarka kablowa 20 kN pojedyńczy kabestan

WL2014

WL2015

WL2014

WL2015

Linie 
kablowe
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 73345
Model 75760

1100 kg
1800 kg

2000 kg
3000 kg

3400x1600x1900
4250x1850x1640

0-25 m/min
0-40 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5mm/557 m
9,0mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 2025 - siła ciągnąca do 20 kN
Wciagarka kablowa WL 3040 - siłą ciągnąca do 30 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Radiowy pilot zdalnego sterowania  (opcja)

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN pojedyńczy kabestan

Linie 
kablowe
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WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 41102
Model 57279

680 kg
700 kg

2000 kg
2000 kg

1900x600x920
1900x750x920

0-14 m/min
0-15 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5mm/557 m
7,5mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 2014
Siła ciągnąca do 20 kN
Napęd mechaniczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem
Dostępne silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Wciągarka kablowa WL 2015
Siła ciągnąca do 20 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , jednouchwytowy system sterowania z ręcznym zwijaniem
z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym
dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
 

Wciągarka kablowa 20 kN pojedyńczy kabestan

WL2014

WL2015

WL2014

WL2015

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.080

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 73345
Model 75760

1100 kg
1800 kg

2000 kg
3000 kg

3400x1600x1900
4250x1850x1640

0-25 m/min
0-40 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5mm/557 m
9,0mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 2025 - siła ciągnąca do 20 kN
Wciagarka kablowa WL 3040 - siłą ciągnąca do 30 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Radiowy pilot zdalnego sterowania  (opcja)

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN pojedyńczy kabestan

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.081



WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 47332
Model 48028

1100 kg
2400 kg

4000 kg
6000 kg

2500x1650x850
5000x1900x1660

0-10 m/min
0-10 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

13mm/557 m
16mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 4010 - siła ciągnąca do 40 kN
Wciagarka kablowa WL 6010 - siłą ciągnąca do 60 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Radiowy pilot zdalnego sterowania  (opcja)

Wciągarka kablowa 40 kN , 60 kN pojedyńczy kabestan

WL6010

WL4010 WL4010

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.082

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66004
66411
71438

1250 kg
1420 kg
1540 kg

      2000 kg/0-30 m/min
3000 kg/0-40 m/min
4000 kg/0-40 m/min

3750x1600x1480
3900x1850x1650
3900x1850x1650

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) 

przy prędkości m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5/557 mm*
9,0/557 mm*
11/557 mm*

Wciągarka kablowa EWS2030  - siła ciągnąca do 20/10 kN
Wciągarka kablowa EWS3040 -  siła ciągnąca do 30/15 kN
Wciągarka kablowa EWS4040  - siła ciągnąca do 40/20 kN
Napęd hydrauliczny
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia
Siła ciągnąca i prędkość liny regulowane elektrycznie w dwóch krokach
Z systemem sterowania jedną dźwignią i automatycznym zwijaniem
Dostepne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Pilot radiowy (opcja)

*opcjonalnie szpula 1115 m

      1000 kg/0-60 m/min
1500 kg/0-80 m/min
2000 kg/0-80 m/min

Opcjonalne
obciążenie (kg ) 

przy prędkości m/min

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN , 40 kN podwójny kabestan

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.083



WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

Model 47332
Model 48028

1100 kg
2400 kg

4000 kg
6000 kg

2500x1650x850
5000x1900x1660

0-10 m/min
0-10 m/min

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) Maksymalna prędkość  

m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

13mm/557 m
16mm/557 m

Wciągarka kablowa WL 4010 - siła ciągnąca do 40 kN
Wciagarka kablowa WL 6010 - siłą ciągnąca do 60 kN
Napęd hydrauliczny , wolnobieżny bęben z hamulcem ręcznym
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia , automatyczne zwijanie
Dostępne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Radiowy pilot zdalnego sterowania  (opcja)

Wciągarka kablowa 40 kN , 60 kN pojedyńczy kabestan

WL6010

WL4010 WL4010

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.082

WYMIARY - PARAMETRY

CECHY

66004
66411
71438

1250 kg
1420 kg
1540 kg

      2000 kg/0-30 m/min
3000 kg/0-40 m/min
4000 kg/0-40 m/min

3750x1600x1480
3900x1850x1650
3900x1850x1650

Pojemność szpuli 
lina mm x długość m

Maksymalne 
obciążenie (kg ) 

przy prędkości m/min
Wymiary 

bazy
Waga
( kg )

7,5/557 mm*
9,0/557 mm*
11/557 mm*

Wciągarka kablowa EWS2030  - siła ciągnąca do 20/10 kN
Wciągarka kablowa EWS3040 -  siła ciągnąca do 30/15 kN
Wciągarka kablowa EWS4040  - siła ciągnąca do 40/20 kN
Napęd hydrauliczny
Płynna regulacja prędkości ciągnięcia
Siła ciągnąca i prędkość liny regulowane elektrycznie w dwóch krokach
Z systemem sterowania jedną dźwignią i automatycznym zwijaniem
Dostepne silnikiem benzynowym (opcjonalnie silnik wysokoprężny)
Dynamometr z kolorowym ekranem dotykowym i interfejsem USB (opcja)
Pilot radiowy (opcja)

*opcjonalnie szpula 1115 m

      1000 kg/0-60 m/min
1500 kg/0-80 m/min
2000 kg/0-80 m/min

Opcjonalne
obciążenie (kg ) 

przy prędkości m/min

Wciągarka kablowa 20 kN , 30 kN , 40 kN podwójny kabestan

Linie 
kablowe

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.083



Wciągarka kablowa model 104R3 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 35 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 13m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 10 kN
Kabestany 200 mm
Maksymalna średnica liny 10 mm
Waga 1100 kg

Diesel (25,0 KM) 19 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1500 mm
Szerokość 1700 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 1600 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R3
3500 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.084

Wciągarka kablowa model 104R5 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 55 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 12 mm / 1100 m
Waga 1850 kg

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R5
5500 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.085



Wciągarka kablowa model 104R3 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 35 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 13m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 10 kN
Kabestany 200 mm
Maksymalna średnica liny 10 mm
Waga 1100 kg

Diesel (25,0 KM) 19 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1500 mm
Szerokość 1700 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 1600 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R3
3500 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.084

Wciągarka kablowa model 104R5 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 55 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 12 mm / 1100 m
Waga 1850 kg

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R5
5500 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.085



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R7 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 70 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 8 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 14 mm - 800 m
Waga 1850 kg

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R7
7000 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.086

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R10 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 105 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 6 m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 14 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 16 mm - 800 m
Waga 2860 kg

Diesel (48,0 KM) 35 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2020 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R10
10500 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.087



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R7 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 70 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 8 m/min
Maksymalna prędkość 55 m/min
Siła z maksymalną prędkością 11 kN
Kabestany 250 mm
Maksymalna średnica liny 14 mm - 800 m
Waga 1850 kg

Diesel (36,5 KM) 27 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3200 mm
Wysokość 1850 mm
Szerokość 1950 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 2500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R7
7000 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.086

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R10 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 105 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 6 m/min
Maksymalna prędkość 45 m/min
Siła z maksymalną prędkością 14 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 16 mm - 800 m
Waga 2860 kg

Diesel (48,0 KM) 35 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2020 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R10
10500 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.087



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R15 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 150 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 50 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 18 mm - 600 m
Waga 2860 kg

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3900 mm
Wysokość 2050 mm
Szerokość 2200 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R15
15000 kg
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85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
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Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R25 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 250 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 5 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 40 kN
Kabestany 380 mm
Maksymalna średnica liny 22 mm - 1000 m
Waga 4300 kg

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2120 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 6000 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R25
25000 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
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e-mail info@electrapolska.com A.089



Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R15 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 150 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 11 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 50 kN
Kabestany 360 mm
Maksymalna średnica liny 18 mm - 600 m
Waga 2860 kg

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 3900 mm
Wysokość 2050 mm
Szerokość 2200 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 3500 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R15
15000 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.088

Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka hydrauliczna model 107R8Wciągarka kablowa model 104R25 z automatycznie zwijaną szpulą

PARAMETRY CECHY I OPCJE

Maksymalne obciążenie 250 kN
Prędkość przy maksymalnym obciążeniu 5 m/min
Maksymalna prędkość 30 m/min
Siła z maksymalną prędkością 40 kN
Kabestany 380 mm
Maksymalna średnica liny 22 mm - 1000 m
Waga 4300 kg

Diesel (73,0 KM) 54 kW
Chłodzenie : płyn
Start - elektryczny
 
Długość 4730 mm
Wysokość 2150 mm
Szerokość 2120 mm 
 

Funkcje standardowe
- jeden obwód hydrauliczny z negatywnym układem 
  hamulcowym
- Panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy 
   LCD 7" wyświetlacz, który zawiera: ustawienia 
   dla maksymalnej siły ciągnięcia i natychmiastowe 
   wskazanie siły , licznik, wskaźnik prędkości 
   Ilość motogodzin 
- Wyjście USB do nagrywania danych 
- Pilot zdalnego sterowania c/w konsoli 5 m kabel
- Zestaw drogowy 6000 kg (80 km/h)
- Wypoziomowany hak do podnoszenia wciągarki

04-PW Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
13-PW Podgrzewacz silnika do -30 °C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - OPCJEWYMIARY

SILNIK

Linie 
kablowe

104R25
25000 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.com A.089



1000
1001
1002
1003
1004
1005

Symbol Ø mm Splotów Średnica 
(mm)

Siła robocza
kN

9,0
10,0
11,0
13,0
16,0
18,0

12
12
12
12
12
12

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0,22
0,23
0,42
0,48
0,76
1,01

49,0
72,0
84,0

105,0
160,0
212,0

16,3
24,0
28,0
35,0
53,3
70,6

Lina stalowa, ocynkowana, 
nie skrętna , 12 splotowa model 1000
Dedykowane długości zawinięte na szpule stalowe
Jest stosowany jako lina pilotowa lub lina 
ciągnąca w liniach napowietrznych lub kablowych

Waga liny
kg/m

Siła zrywająca
kN

Stalowa lina anty-skrętna

Lina polipropylenowa 
Liny specjalnie splatana wg normy PN-EN ISO 1346 
Barwione w masie surowcowej . Stabilizowane na 
promienie UV . Odporne na działanie substancji 
chemicznych i organicznych nie absorbujące wody
Opcjonalnie : stojak na linę polipropylenową 

44001
44002
44003
44004
44005
44006

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

30,0
50,0
60,0
80,0

100,0
120,0

80,0
114,0
148,0
180,0
230,0
290,0

Siła zrywająca
kN

Ø mmŚrednica (mm) Masa
kg/100 m

R06
R08
R10
R11
R12
R14
R16
R18
R20
R22

6,0
8,0

10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0

18,8
33,4
52,2
63,2
75,2

102,3
133,6
169,1
208,8
252,7

12,5
22,1
34,6
41,9
49,8
67,8
88,5

112,1
138,4

167,46

Siła zrywająca
kNSymbol Ø mmŚrednica (mm)

Dostępne inne wymiary o 32 mm

Lina stalowa 6 x 37 + FC

1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106

Symbol Ø mm

8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

0,02
0,04
0,06
0,08
0,11
0,14
0,18

10,0
15,0
22,1
28,0
37,5
45,0
56,0

Waga liny
kg/m

Siła zrywająca
kN

Lina polipropylenowa 

K129          500 m.   700 m.  745x793x350   21 kg
              12 mm       10 mm              wymiar          waga

Linie 
kablowe

Narzędzia do zaprasowania

Praski mechaniczne
Praski i głowice hydrauliczne 
Praski akumulatorowe
Matryce

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70 

www.electrapolska.com
www.electrasklep.pl

e-mail info@electrapolska.comA.090

electrasklep.pl
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Profesjonalne rozwiązania dla energetyki
Europejski dostawca sprzętu do budowy 
linii trakcyjnej , linii napowietrznych i kablowych

Dane teleadresowe 

Electra Polska sp.z o.o.
ul. Bydgoskicj Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Polska 

NIP 953-24-14-250

Telefon : +48 52 370 76 70

www.electrapolska.com
e-mail  info@electrapolska.com

electrasklep.pl
electrapolska.com
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