Rozwijanie i podnoszenie
szpul i bębnów kablowych

Rozwijaki do bębnów
Podnośniki do bębnów
Chwyty do bębnów kablowych
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Linie
kablowe
Rozwijak uniwersalny, podwójny pionowy
Model K115
Rozwijak uniwersalny, podwójny pionowy to rozwijak
do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów
instalacji elektrycznych.
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla ) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla )18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm
Waga13 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – pojedynczy pionowy
Model K116
Rozwijak uniwersalny, pojedyńczy pionowy to rozwijak
do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów
instalacji elektrycznych.
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla ) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla)18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm
Waga 7 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – podwójny poziomy
Model K117

Rozwijak uniwersalny, podwójny poziomy to rozwijak
do kabli i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów
instalacji elektrycznych.
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla ) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla)18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm

Można go również wykorzystać do rozwijania sznurów,
lin, rur, peszli, itp.…
Waga 7 kg

Rozwijak do kabli i przewodów – pojedyńczy poziomy
Model K118

Rozwijak uniwersalny, poziomy to rozwijak do kabli
i przewodów
Urządzenie to w prosty sposób ułatwia prace monterów
instalacji elektrycznych.
Rozwijak pozwala na odwijanie kabli i przewodów
bezpośrednio ze środka szpuli bez konieczności
zdejmowania folii.
Max/min średnica kręgu ( rury, peszla, kabla ) 55 cm/10 cm
Max/min wysokość kręgu ( rury, peszla, kabla)18 cm/0 cm
Średnica obręczy nośnej 55 cm

Można go również wykorzystać do rozwijania sznurów,
lin, rur, peszli, itp.…
Waga 7 kg
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kablowe
Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego z prościarką
Model K120
Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego z prościarką
Różne konfiguracje pozwalają na zoptymalizowanie pracy
z tak trudnym materiałem instalacyjnym jakim
jest bednarka lub drut.
Parametry rozwijaka - średnica koła 90 cm,
Wewnętrzna średnica odwijanego materiału od 28 cm,
Wysokość bednarki do 20 cm,
Drutu do 12 cm,
Szerokość bednarki lub drutu 18 cm.
Nogi demontowane dla ułatwienia transportu.
Wykonany w całości z profilu zamkniętego co czyni
go bardzo wytrzymałym, malowany proszkowo
Części ruchome cynkowane galwanicznie.
Max/Min średnica kręgu ( bednarki, drutu ) 80 cm/28 cm
Średnica obręczy nośnej90 cm
Wymiary dł 95 cm /szer 95 cm /wys 25 cm + prościarka
Waga 25 kg

Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego bez prościarki

Model K121
Rozwijak do bednarki i drutu odgromowego
Różne konfiguracje pozwalają na zoptymalizowanie pracy
z tak trudnym materiałem instalacyjnym jakim
jest bednarka lub drut.
Parametry rozwijaka - średnica koła 90 cm,
Wewnętrzna średnica odwijanego materiału od 28 cm,
Wysokość bednarki do 20 cm,
Drutu do 12 cm,
Szerokość bednarki lub drutu 18 cm.
Nogi demontowane dla ułatwienia transportu.
Wykonany w całości z profilu zamkniętego co czyni
go bardzo wytrzymałym, malowany proszkowo
Części ruchome cynkowane galwanicznie.
Max/Min średnica kręgu ( bednarki, drutu ) 80 cm/28 cm
Średnica obręczy nośnej90 cm
Wymiary dł 95 cm /szer 95 cm /wys 25 cm
Waga 18 kg

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
tel. +48 52 370 76 70
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Linie
kablowe
Stojak na szpule
Stojak do odwijania i zwijania przewodów oraz kabli
na małe szpule do 900 mm i 100 kg
Opcjonalnie z dostępnym urządzeniem pomiarowym
Szybki montaż i demontaż stojaka
Stabilna konstriuukcja n

model

wymiary LxWxH

udzwig

szerokość
szpuli

wysokość
szpuli

waga

K111
K112

540x470x420
640x630x520

100 kg
100 kg

400 mm
500 mm

620 mm
820 mm

5,0 kg
7,0 kg

Stojaki do szpul i bębnów

Stojak do kabli i przewodów nawiniętych na bęben.
Stojaki służą do odwijania, rozwijania lub nawijania kabli
przewodów oraz węży.
Odwijaki w znacznym stopniu ułatwiają prace
z przewodami i innymi materiałami nawijanymi na
bębny. Lekka, ale wytrzymała i solidna konstrukcja
pozwala na bezpieczną i szybką prace.
Ograniczniki i dystanse w zestawie

model

udzwig

bębny max
wysokość x szerokość

K113

350 kg

1000 x 680 mm

waga

12,0 kg

Stojaki i najazdu do szpul i bębnów
Stojak na bębny
Regulowana szerokość
Łożyska kulkowe
Z blokadą osi bębna
Zawiera stożek do otworu bębna Ř 60-89 mm
Zawiera 2 aluminiowe osie bębnów
L = 740 i L = 1040 mm

model

udzwig

szerokość szpuli

wysokość szpuli

78715

500 kg

200-800 mm

500-1250 mm

A.046
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Linie
kablowe
Najazd do odwijania, rozwijania, zwijania: kabli, przewodów
Najazd do odwijania, rozwijania, zwijania: kabli,
przewodów elektrycznych, światłowodów, sznurów,
lin z bębnów oraz szpul wykonanych ze sklejki
lub plastiku. Wyposażony w stopniową regulację rolek.
Maksymalny udźwig: 300 kg
Maksymalna szerokość bębna: 650 mm
Maksymalna wysokość bębna: 850mm
Rolki: stalowe, ocynkowane galwanicznie, łożyskowane
Konstrukcja: stal ocynkowana galwanicznie
Użytkowanie i przechowywanie: wewnątrz pomieszczeń
Wymiary: 530mm x 570mm x 100mm
Waga najazdu: 8.6kg

model

udzwig

szerokość
szpuli

wysokość
szpuli

waga

K123

300 kg

470 mm

850 mm

8,6 kg

Najazd do rozwijania bębnów
Najazd do rozwijania bębnów kablowych
Malowany , składany
Skład zestawu : 2 szt
Wysokość rolki od podłoża 100 mm
Wielkość bębna min 450 mm , max 1700 mm
Obciążenie 1000 kg
Rolki stalowe 140x60 mm
Rozmiar 1350x210x250mm
Po złożeniu 750x210x250
Waga kompletu 28 kg

model

Udźwig

K125

1000 kg

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

wielkość bębna

Waga

450-1700 mm

14,2 kg
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Linie
kablowe
Najazd do rozwijania bębnów
Najazd do rozwijania bębnów kablowych
Malowany , składany
Skład zestawu : 2 szt najazdu dwie ośki stabilizujące
Szerokość bębna 300-750 mm
Wysokość bębna min 300 mm , max 1000 mm
Obciążenie 1000 kg
Rolki stalowe 140x60 mm
Rozmiar 850x200x100mm
Waga kompletu 30 kg

model

wielkość bębna

K126

300-1000 mm

Najazd do rozwijania bębnów

Udźwig

1000 kg

Waga

30,0 kg

model

Najazd do rozwijania bębnów kablowych
Ocynkowany
Bez ① i z ② rurką łączącą ( dostosowanie do różnych
średnic bębna zmieniając pozycję tyłu rolki
Stabilne aluminiowe rolki z łożyskami kulkowymi
Urządzenie hamujące ③ (opcja)
Skład zestawu : 2 szt
Wysokość rolki od podłoża 100 mm
Wielkość bębna min 300 mm , max 1600 mm
Obciążenie 1000 kg
Stabilne aluminiowe rolki z łożyskami kulkowymi
Rozmiar 900 x 200 x 170 mm
Waga kompletu 21 kg

③

①

②
model

K128
K128/2

A.048

wielkość bębna

Udźwig

300-1600 mm
300-1600 mm

1000 kg
1000 kg

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

Waga

10,3 kg
27,0 kg
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Linie
kablowe
Podnośnik śrubowy do bębnów kablowych

Podnośniki śrubowy do bębnów kablowych o obciążeniu 2 i 4 ton
Konstrukcja malowana proszkowo
Stabilność konstrukcji ułatwia pracę w ciężkim terenie na placu budowy przyspieszając pracę
Podnośniki do bębnów kablowych służą do rozwijania lub nawijania kabla na bęben umieszczony
na osi podnośnika
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:
Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadaniu się w terenie
Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo
Wielostopniowa regulacja wysokości podnoszenia
Obsługa bębnów do 1400 mm (K300) oraz 1800 mm(K600) średnicy całkowitej
Obsługa bębnów o szerokości do 1100-1200 mm
Proste w obsłudze podnoszenie bębna
Osie o średnicy 70 mm- dla bębna,
Podnoszenie i opuszczanie oparte na masywnej śrubie
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Zakres podnoszenia – 1400 / 1800 mm
Maksymalne obciążenie – 2000 / 4000 kg
Uniwersalna szerokość
Długość osi: 1500 / 1600 mm
Średnica osi – 70 mm
Waga jednej podstawy 15 kg (K300) 20 kg (K600)
W skład zestawu wchodzą :
Dwie podstawy
Oś robocza
Wielkość
bębna L (mm)

K 300
K 600

200-1400 mm
200-1800 mm

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

Maksymalne
obciążenie (kg )

2 000 kg
4 000 kg

Długość
osi (mm)

1500 mm
1600 mm

www.electrapolska.com
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Średnica
osi (mm)

70 mm
70 mm

Waga
( kg )

30 kg
40 kg

A.049

Linie
kablowe
Podnośnik hydrauliczny do bębnów kablowych

Zdjęcia podnośnika hydraulicznego model K1000

Hydrauliczne podnośniki do bębnów kablowych
Solidna podstawa z siłownikami hydraulicznymi - wersja 5,0 ton oraz 8,0 ton - 2x siłowniki 8,0 ton
Dwie kolumny z podporami łożyskowanymi pod oś ( 5,0 ton - 70 mm , 8,0 ton - 90 mm ,10 ton - 90 mm )
Stabilność konstrukcji ułatwia pracę w ciężkim terenie na placu budowy przyspieszając pracę przy rozkładaniu
sprzętu . Oś 70 lub 90 mm o długości 2200 mm z talerzami oporowymi uniemożliwiającymi się przesuniecie
bębna w czasie pracy
Konstrukcja malowana proszkowo - kolor RAL 2000
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:
Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadaniu się w terenie
Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo na kolor RAL 2000
Wielostopniowa regulacja wysokości podnoszenia za pomocą zmiennej co 10 cm wysokości podpór
łożyskowanych pod oś podnośnika
Obsługa bębnów do 2500 mm (K500) , 2800 mm (K800) oraz 3200 mm (K1000) średnicy całkowitej bębna
Obsługa bębnów o szerokości do 1300-1800 mm
Proste w obsłudze podnoszenie bębna za pomocą pompowanych ręcznie siłowników
Osie o średnicy ( 5,0 ton - 70 mm , 8,0 ton - 90 mm , 10 ton - 90 mm)
Podnoszenie i opuszczanie oparte na siłownikach 8,0 i 10,0 tonowych zaleznosci od wersji
W skład zestawu wchodzą :
Dwie podstawy , oś robocza , dwa talerze oporowe na bębny
Wielkość
bębna L (mm)

K 250
K 500
K 800
K 1000

A.050

700-2300 mm
700-2500 mm
700-2800 mm
700-3200 mm

Maksymalne
obciążenie (kg )

2 500 kg
5 000 kg
8 000 kg
10 000 kg

Maksymalna szerokość
bębna S (mm)

1300 mm
1300 mm
1800 mm
1800 mm

Electra Polska sp. zo.o.
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tel. +48 52 370 76 70

Średnica
osi (mm)

60 mm
70 mm
90 mm
90 mm

Waga
( kg )

101 kg
106 kg
118 kg
173 kg
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Linie
kablowe
Podnośnik bębnów kablowych

Podnośniki nożycowe do bębnów kablowych o obciążeniu 2 i 4 ton
Konstrukcja o profilu K200 ( 75x75x2,5 ) K400 (100x100x2,5 ) malowane proszkowo RAL 2000
Stabilność konstrukcji ułatwia pracę w cieżkim terenie na placu budowy przyspieszając pracę
Podnośniki do bębnów kablowych służą do rozwijania lub nawijania kabla na bęben umieszczony na
osi podnośnika
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:
Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadaniu się w terenie
Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo
Śrubowa blokada osi
Wielostopniowy regulowany rozstaw mocowania osi
Obsługa bębnów do 1800/2400 mm średnicy całkowitej
Obsługa bębnów o szerokości do 1200-1400 mm
Proste w obsłudze podnoszenie bębna
Osie o średnicy 70 mm- dla bębna, druga do stabilizacji konstrukcji możliwa jako opcja
Podnoszenie i opuszczanie oparte na masywnej śrubie rzymskiej
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Zakres podnoszenia – 200 – 1800 / 2400 mm
Maksymalne obciążenie – 2000 / 4000 kg
Uniwersalna szerokość
Długość osi: 2200 mm
Średnica osi – 70 mm
Grubość ścianki osi - 5,0 mm
Waga jednej podstawy 38 kg (K200) 45,5 kg (K400)
Waga całości 108 kg / 140 kg
W skład zestawu wchodzą :
Podnośniki 2 szt. oś robocza , dwa talerze oporowe na bębny
Wielkość
bębna L (mm)

K 200
K 400

200-1800 mm
200-2400 mm

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

Maksymalne
obciążenie (kg )

2 000 kg
4 000 kg

Długość
osi (mm)

Średnica
osi (mm)

Waga
( kg )

2200 mm
2200 mm

60 mm
70 mm

108 kg
140 kg
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kablowe
Podnośnik bębnów kablowych

Podnośnik do bębnów kablowych o obciążeniu 8 ton
Konstrukcja o profilu malowana proszkowo RAL 2000
Stabilność konstrukcji na gumowych kołach 127 mm umożliwia łatwy transport w ciężkim terenie a metalowa
platforma stabilizuje podnośniki w grząskim terenie
Podnośniki do bębnów kablowych służą do rozwijania lub nawijania kabla na bęben umieszczony na osi
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:
Podstawa wykonana z stabilnego profilu nie powodującego zapadaniu się w terenie
Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali pomalowanej proszkowo
Blokada osi
Wielostopniowy regulowany rozstaw mocowania osi
Obsługa bębnów do 3200 mm średnicy całkowitej
Obsługa bębnów o szerokości do 1800 mm
Proste w obsłudze podnoszenie bębna za pomocą siłowników hydraulicznych
Standardowa oś o średnicy 90 mm i długości 2800 mm
Opcjojanlnie możliwość zastosowania osi 70 mm na mniejsze bębny w połowie podnośnik
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Zakres podnoszenia – 200 – 3200 mm
Maksymalne obciążenie – 8 000 kg
Uniwersalna szerokość max 1800 mm
Długość osi: 2200 mm
Średnica osi – 90 mm
Grubość ścianki osi - 9,0 mm
Wymiary podstawy 1500x600x800 cm
Waga całości 220 kg

1

2

4

W skład zestawu wchodzą :
Dwie kolumny podnośnika , oś robocza 90 mm , dwa talerze oporowe na bębny
dwa siłowniki hydrauliczne 8 ton , hamulec tarczowy , Uchwyty osi do zastosowania mniejszych bębnów
ramię do mocowania bębna
Wielkość
bębna L (mm)

K 700
K 700/5

A.052

Maksymalne
obciążenie (kg )

Długość
osi (mm)

200-3200 mm
8 000 kg
2200 mm
Oś 70 mm do montażu mniejszych bębnów ( opcja )

Electra Polska sp. zo.o.
85-862 Bydgoszcz , Bydgoskich Przemysłowców 6
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Średnica
osi (mm)

Waga
( kg )

90 mm

220 kg
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kablowe
Podnośnik do bębnów kablowych 15/20/30/40 ton

Podnośnik bębnowy ze stali ocynkowanej.
Podnośnik hydrauliczny
Konstrukcja o wysokiej stabilności
Łożyskowana oś.
Model K1500
Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4600 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3500 mm
Ładowność 15 000 kg
Oś łożyskowana 90 mm L2000 mm
Wysokość 1700 mm
Szerokość 740 mm
Waga 120 kg.
Model K2000
Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4500 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3400 mm
Ładowność 20 000 kg
Oś łożyskowana 102 mm L2400 mm
Wysokość 1700 mm
Szerokość 740 mm
Waga 195 kg.
Model K3000
Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4600 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3500 mm
Ładowność 30 000 kg
Oś łożyskowana 114 mm L2600 mm
Wysokość 2110 mm
Szerokość 810 mm
Waga 300 kg.

oś łożyskowana

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

Model K4000
Dane techniczne
Bęben - maksymalna średnica (mm) 4600 mm
Bęben - minimalna średnica (mm) 3500 mm
Ładowność 40 000 kg
Oś łożyskowana 127 mm L2800 mm
Wysokość 2110 mm
Szerokość 810 mm
Waga 350 kg.
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Linie
kablowe
040 Hydrauliczny podnośnik do bębnów
- Przeznaczony do drewnianych lub stalowych bębnów
z przewodami
- Dwa mechaniczne hamulce tarczowe do sterowania
i regulacji siły momentu i przeciw-naciągu podczas
rozwijania przewodu
- Łatwy i szybki system ładowania bezpośrednio z ziemi,
bez konieczności podnoszenia bębna
- Podnośniki hydrauliczne na ocynkowanej składanej
stalowej konstrukcji dla ułatwienia transportu
- Stalowa oś na łożyskach kulkowych z klapami
regulacyjnymi
- Wrzeciona z adapterami stożkowymi
Opcjonalne funkcje:
- Hydrauliczny układ hamulcowy
- Mechaniczny system blokowania.
- Adapter do stalowych bębnów
UWAGA: Po złożeniu zamówienia,
proszę podać nam specyfikacje bębna.

udzwig
[kg]
Model

A

B

C

D

wymiary bębna
[mm]

E

waga

CT0404
CT0407
CT04010

1800
2000
2200

1400 2700
1500 2800
2200 3400

580 1400
580 1600
650 1800

4 000 kg
7 000 kg
10 000 kg

800-2800 mm
1000-2800 mm
1500-3200 mm

230 kg
280 kg
500 kg

CT04012
CT04015
CT04018

2800
2800
2800

1850 3400
1850 3400
1850 3400

1000 1900
1000 1900
1000 1900

12 000 kg
15 000 kg
18 000 kg

800-3500 mm
1000-3500 mm
1500-3500 mm

1100 kg
1200 kg
1400 kg

040 T Hydrauliczna głowica do podnośnika bębnów
Hydrauliczna głowica do podnośnika bębnów kablowych
Napędzana przez hamowniki/wciagarki lub zdalny agregat
hydrauliczny .
Hydrauliczna głowica gwarantuje zsynchronizowany obrót
w obu kierunkach z panelu sterowania maszyny.
Zestaw węży hydraulicznych wraz z szybkozłaczkami
Standardowa długość węży 10m ( inna długość na życzenie)

A.054
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Linie
kablowe
Hydrauliczny podnośnik do bębnów kablowych

Model 043
Stojak bębnowy
Stojak z hydraulicznym podnośnikiem i mechaniczną podporą, konstrukcja stalowa, malowany, stosowany
dla bębnów stalowych i drewnianych, głownie przy kładzeniu kabli pod ziemią przy nisko prowadzonych kablach.
Wyposażony w kompletny system hamulcowy na osi, sterowany hydraulicznie.
Model/ udźwig/wymiary/ciężar na parę/ graniczny moment obrotowy(2 hamulce)
Uwaga: przy zamówieniu podać dokładną średnicę otworu bębna, szerokość i rodzaj materiału : stal czy drewno
Model

043/20
043/25
043/30
043/35

Udźwig

A min A max

20 000 kg
25 000 kg
30 000 kg
35 000 kg

1800
2200
2200
2380
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2500
3000
2200
3380

B

C max

600
875
875
875

1600
1800
2000
2600

d

2000
2500
2500
2900

D

3200
3500
4000
4700

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

E

95
108
147
147

moment
hamowania daNm

400
400
400
400

Waga
za parę

900 kg
1000 kg
1200 kg
1350 kg
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Linie
kablowe
Trawers do bębnów
Trawersy do bębnów kablowych
do podnoszenia bębnów kablowych i przewodowych
Stabilna rama nośna i dwa zawiesia podnoszące z linami
Pierścienie lin stalowych zostaną przymocowane do
haków szybkiego chwytania
Haki nośne są ustawione w pozycji dopasowanej
do szerokości bębna, dzięki czemu obręcze bębna
kablowego nie zostaną uszkodzone przez zawiesia
Model 29149
Udzwig 6000 kg
Długość 1900 mm
Średnica bębna 3000 mm
Waga 100 kg
Model 29495
Udzwig 8000 kg
Długość 1984 mm
Średnica bębna 3000 mm
Waga 115 kg
Haki do bębnów Quick Grip
Haki Quick-Grip
do podnoszenia bębnów kablowych i przewodowych
Łatwe wkładanie umożliwia bezpieczny i szybki montaż
niezawodny zamek bezpieczeństwa dla liny stalowej
Model 40095
Udzwig 6000 kg
Szerokość kołnierza 130 mm
Średnica otworu 70-100 mm
Wymiary 250x310x40 mm
Waga 5,7 kg
Model 40096
Udzwig 8000 kg
Szerokość kołnierza 200 mm
Średnica otworu 120-140 mm
Wymiary 380x310x55 mm
Waga 13,0 kg
Trawers z uchwytami do podnoszenia bębnów kablowych
Trawers z uchwytami do podnoszenia bębnów kablowych
Bezpieczne podnoszenie szpul przy rozładunku
System bezosiowy ( nie przechodzący przez bebny )
Szybka instalacja
Regulowana belka w zależności od szerokości bebna
Model K89/6000
Udzwig 6000 kg
Max szerokość bębna 1800 mm
Maksymalna średnica bębna 3000 mm
Waga 80 kg
Model K89/8000
Udzwig 8000 kg
Max szerokość bębna 1800 mm
Maksymalna średnica bębna 3000 mm
Waga 90 kg
Zapytaj o trawersy 10-12 ton
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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

