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Komplexní dodávky strojů a příslušenství pro manipulaci a měření délky kabelů: 
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       podložky, napínáky, měřidla, regály, stojany a příslušenství. 
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Převíjení a kruhování: 
Zde je uveden pouze výběr sortimentu – zákaznické řešení možné po domluvě 
Naše nabídka obsahuje různé typy převíječek za příznivou cenu. Jedná se o osvědčené modely, 
referenční zákazníky sdělíme. Počítadla na převíječkách jsou mechanicko/elektronická 
s dobře čitelným displejem. 

Převíječka automatická, mobilní s plynulou regulací otáček a s LED displejem 
Kat. č. 001 - Cena – obratem na vyžádání  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Plynulá regulace otáček 
Na kabely od průměru 2,5 do 30 mm. 
Displej počítadla z červených LED diod 
Po dosažení nastavené délky se převíječka 
automaticky zastaví 
Jednoduchá obsluha přes klávesnici 
Jednoduchá manipulace – kolečka s brzdou 
Ocejchování + plomba na počítadlo 
Měřicí zařízení schváleno ČMI Brno pod číslem 
TCM 111/98-2964 

Vhodná do V O skladů ale i do menších prostor (prodejny, malé sklady a pod...). 
Cívka má konický střed a je uzavřena křídlovou matkou. 
Převíjet lze buď z káči, která je součástí normálního vybavení nebo z cívek ze stojanů. 
Délka převíječky cca 150cm. 
Při výpadku proudu jsou údaje chráněny proti vymazání. 
S převíječkou lze bez námahy manipulovat pomocí páky na kolečkách. 

Kruhovačka automatická, mobilní s regulací otáček 
Kat. č. 002 – Cenu sdělíme na vyžádání 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na kabely od průměru 2mm do 20mm 
Rozměry d x š x v: 1470 x 1100 x 1260mm 
Hmotnost 180kg 
Regulace otáček potenciometrem 
Maximální hmotnost navíjeného kruhu 30kg 
Vnitřní prům. navíjeného kruhu 200;300;400mm 
Vnější průměr navíjeného kruhu 
Napájení 230V/50Hz; 1200W 

Kruhovací zařízení je určeno pro kruhování vodičů a kabelů o průměru 2 až 20 mm. 
Pracoviště je pojízdné s namontovaným rozměřovacím zařízením délek s předvolbou navíjené 
     délky a automatickým zastavením. 
Rám je svařovaná konstrukce, vybavená čtyřmi otočnými kolečky s brzdou. 
Zařízení má kompletní elektroinstalaci, která umožňuje plynulou regulaci rychlosti převíjení 
     pomocí potenciometru. 
Kruhovací zařízení je určeno k použití v krytých prostorách. 
Kruhovací zařízení je možné dodat včetně namontovaného odvíjecího stojanu, který je 
     vybaven jednoduchou brzdou. 



Robustní navíječka cívek a smotků, automatická, mobilní, plynulá regulace otáček 
Kat. č. 003 - Cena obratem na vyžádání  

 
 
 
 

 
 
 
 

Plynulá regulace otáček 
Na kabely od průměru 2,5 do 30 mm. 
Displej počítadla z červených LED diod 
Po dosažení nastavené délky se převíječka 
automaticky zastaví 
Jednoduchá obsluha přes klávesnici 
Jednoduchá manipulace 
Ocejchování + plomba na počítadlo 
Měřicí zařízení schváleno ČMI Brno pod číslem 
TCM 111/98-2964 

Převíjet lze na cívku nebo na přípravek na kruhování, dodávaný jako extra příslušenství na přání. 
Příklad: 
Cena přípravku pro navíjení smotků 8.500,- Kč / šířka přípravku cca 40cm a průměr čela 80 cm/ 

Robustní převíječka z cívky na cívku, plynulá regulace otáček, LED displej 
Kat. č. 004 - Cena obratem na vyžádání 

 
 
 
 

 
 
 

Plynulá regulace otáček 
Na kabely od průměru 6 do 55 mm. 
Displej počítadla z červených LED diod 
Po dosažení nastavené délky se převíječka 
automaticky zastaví 
Jednoduchá obsluha přes klávesnici 
Ocejchování + plomba na počítadlo 
Měřicí zařízení schváleno ČMI Brno pod číslem 
TCM 111/98-2964 

Ruční převíječka ze smotku na smotek, mechanické měřidlo 
Kat. č. 005  

 
 
 
 

 

Na kabely a dráty od průměru 0,5 do 15 mm. 
Včetně pákových kleští 
Nosnost talíře je 20 – 25 kg. 
Vnitřní průměr jádra cívky je kónický od 95 mm 
dole až po 75 mm nahoře. 
Vnější průměr talíře 450 mm. 

Ruční kruhovačka, digitální měřidlo 
Kat. č. 006 – Cena na vyžádání 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na kabely a dráty od průměru 1 do 20 mm. 
Ukotvení šrouby ke stolu 
Digitální měřidlo – přesnost 0,5%, napájení baterie 
Odnímatelné čelo navíjecího bubnu 
Vnější/vnitřní pr. navíjecího bubnu 330/130 mm 
Vnější/vnitřní pr. odvíjecího bubnu 450/160 mm 
Jiné rozměry bubnů na přání. 
Bubny lze zakoupit také samostatně 



Ruční kruhovačka, mechanické měřidlo 
Kat. č. 007 - Cena obratem na vyžádání 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na kabely a dráty od průměru 1 do 20 mm. 
Ukotvení šrouby ke stolu 
Mechanické měřidlo – přesnost 0,5% 
Odnímatelné čelo navíjecího bubnu 
Vnější/vnitřní pr. navíjecího bubnu 330/130 mm 
Vnější/vnitřní pr. odvíjecího bubnu 450/160 mm 
Jiné rozměry bubnů na přání 
Bubny lze zakoupit také samostatně 

Digitální měřidlo na měření kabelů 
Kat. č. 008 - Cena obratem na vyžádání  
                          


 


 




 


 

Na kabely a dráty od průměru 1 do 20 mm s přesností 0,5% 
Ukotvení šrouby ke stolu; Rozměry 270x170x130mm; Hmotnost 4 kg 
Rozsah měření 0,01 – 999m, rozlišení v cm 
Napájení baterie 9V nebo stabilizovaný zdroj 
Displej 16mm vysoké číslice 
Paměť naměřených hodnot; Automatické vypínání po 90s. 

Mechanické měřidlo na měření kabelů 
Kat. č. 009 - Cena obratem na vyýádání 

 
 
 
 
 
 

Na kabely a dráty od průměru 1 do 20 mm 
Pětimístné počítadlo 
Přesnost měření 0,5% 
Ukotvení šrouby ke stolu 
Rozměry 270x170x130mm; Hmotnost 2,7 kg 
Rozsah měření 0,01 – 999m, rozlišení v cm 

Káča mobilní 
Kat. č. 010 Cena - na vyžádání 

Káča stacionární 
Kat. č. 011 Cena - na vyžádání  

 Káči jsou vyráběny 
v různých velikostech 
 průměrů, např. pro 
   optické kabely 

Odvíječ stacionární 
Kat. č. 012  

 

 
 

Slouží k snadnému odtáčení a rozvinování svitků vodičů 
i lan 
Zastavení z roztočeného stavu umožňuje nožní brzda 
Rotační koš je uložen na kuželových ložiscích 



 

Manipulace a skladování kabelů: 

Kabelová vodítka rohová pozinkovaná 
Kat. č. 013 - Cena - na vyžádání  

 

 

 
 

Vodítka jsou určena ke kladení kabelů v obloucích a rozích 
Podle poloměru ohybu se skládají pomocí čepů, které propojí 
jednotlivá rohová vodítka 
Dva vertikální a jeden vodorovný váleček z ocelové trubky 
jsou uloženy v kuličkových ložiscích se stálou náplní maziva 
Proti prachu a nečistotě jsou chráněna 
Montována jsou v ocelovém profilovém rámu s ochranným a 
nosným obloukem 

Kabelové vodítko 
Kat. č. 014 - Cena - na vyžádání 

 

 

Žlábkový kabelový váleček z bezešvé ocelové trubky se otáčí 
v kuličkových ložiscích chráněných před prachem a nečistotou 
Uložen v pozinkovaném trubkovém rámu, který je konstruován 
tak, že muže bý postaven i přes položený kabel 

Odvalovací podložky pro kabelové bubny 
Malá Kat. č. 015 - Cena 2 862,-Kč/1ks 

 

 

Velká Kat. č. 016 - Cena 3 800,-Kč/1ks (7600,-/pár) 

Určeny pro odvíjení kabelů z bubnů a též zajišťují buben proti 
samovolnému pohybu 
Otáčení je zajištěno dvojicí válečků opatřených kuličkovými 
ložisky se stálou náplní maziva, zakrytými proti prachu a 
nečistotě 
Podložky jsou vyráběny ve dvou velikostech: 
Malá Kat. č. 015: max. průměr kabelového bubnu 120 cm 
Velká Kat. č. 016: max. průměr kabelového bubnu 220 cm 

Kat. č. 018 – Cena – na vyžádání 

 
 

 
 

Pro snadnou manipulaci s bubny při odvíjení kabelů 
Ideální do skladů, které nemají zakladací techniku do 
klasických stojanů 
Kat č. 017: Stojan do průměru bubnu 150 cm a hmotnosti 2t 
Kat č. 018: Stojan do průměru bubnu 200 cm a hmotnosti 2,5 

 
 
 

Kat. č. 017 - Cena – na vyžádání 
Hydraulický stojan na kabelové bubny 

Robustní stojan na bubny 150 a 200cm 
Kat. č. 019 - Cena – na vyžádání 

Obchodní a dodací podmínky: 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravného na místo 
     určení (EXW Praha). 
Převíječky a stojany můžeme upravit podle Vašich požadavků. 
Cenu a dodací podmínky upravených výrobků potvrdíme 
     předem. 
Referenční zákazníky sdělíme na vyžádání. 


