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F265.P.15 max 15kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania  
jednej liny stalowej, z rolkami trakcyjnymi.

• Panel sterowania maszyny z przyrządami sterującymi.
• Dynamometr i preselektor maksymalnej siły naciągu
• Mechaniczny licznik długości.
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Odczepiane zawieszenie do przemieszczania maszyny z niską prędkością w  

miejscu wykonywania pracy.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu oraz dyszel z kołem podporowym.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

003  Amortyzowana oś do holowania na drodze z hamulcem mechanicznym.
027  Metalowa obudowa z otwieranymi drzwiczkami.
028.3 Silnik diesla chłodzony powietrzem (powoduje dodanie 50 kg do masy  
 maszyny).
067  Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F277).
069.2 Urządzenie elektroniczne z portem USB przeznaczone do zapisu danych 
 osobnych zdarzeń naciągania liny.
069.3 Przystosowanie do instrumentu elektronicznego 
 opcja 069,2.
069.5 Drukarka z akcesoriami.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 
mają charakter jedynie orientacyjny.

1112-0
rev. 04:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych i kabli 
światłowodowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu  
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 185 mm

Max średnica liny 8 mm

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 18 hp / 13 kW

Chłodzenie powietrze

Rozruch elektryczny z aku-
mulatora 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 15 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

20 m/min

Maks. prędkość 65 m/min

Uciąg przy pręd-
kości maks.

3 kN

SZPULA

Rodzaj wyjmowana

Pojemność liny stalowej 
Ø 8 mm 550 m

WYMIARY I MASA

bez osi i bez dyszla

Wymiary 1,30 x 0,80 x 0,70 m

Waga (bez 
liny) 410 kg

z opcjonalną, niezdejmowaną osią i 
dyszlem (opcja 003)

Wymiary 1,55 x 1,20 x 1,10 m

Waga (bez 
liny) 520 kg



F215.P.30 max 30kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania jed-
nej liny stalowej, z rolkami prowadzącymi.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec negatywny.
• Podwozie na amortyzowanej osi, opony, hamulec najazdowy, hamulec ręczny i 

dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu wykonywania 
pracy.

• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu oraz dyszel z kołem podporowym.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze 
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F277).
069.5 Drukarka z akcesoriami.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Performances of the machine without optional devices, at 
sea level and temperature 20°C. Dimensions and weights 
are without optional devices. All data may change without 
notice. Images and drawings are indicative only.

1127-0
rev. 03:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych i kabli 
światłowodowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu  
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 200 mm

Max średnica liny 10 mm

Wymiary AxBxC 2,10x1,30x1,30 m

Waga (bez liny)
1000 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 27,2 hp / 20 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 30 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

16 m/min

Maks. prędkość 80 m/min

Uciąg przy       
maksymalnej 
prędkości

5 kN

SZPULA

Rodzaj wyjmowana

Średnica 600 mm

Pojemność liny stalowej 
Ø 8 mm   
- lina stalowa Ø 10 mm

1000 m
650 m



F275.P.50 max 50kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania  
jednej liny stalowej, z rolkami prowadzącymi.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na amortyzowanej osi, opony, hamulec najazdowy, hamulec ręczny i 

dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu wykonywania 
pracy.

• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu oraz dyszel z kołem podporowym.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F277).
069.5 Drukarka z akcesoriami.
082 - Urządzenie do ustawiania siły ciągnięcia, które pozwala na    
             utrzymanie zadanej prędkości nawet o wartości “0” (przeznaczone do   
 wciągania rurociągów).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec 

zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1148-1
rev. 03:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu linii kablowych i kabli    
światłowodowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu  
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 280 mm

Maks. średnica liny 14 mm

Wymiary AxBxC 3,10x1,70x1,75 m

Waga (bez liny)
1900 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 35 hp / 26 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. uciąg 50 kN

Prędkość ciągła 13 m/min

Maks. prędkość 60 m/min

SZPULA

Rodzaj wyjmowana

Diameter 520 mm

Pojemność liny stalowej    
Ø 14 mm 
Ø 12 mm
Ø 10 mm

750 m
1000 m
1200 m

DOSTĘPNY ROWNIEŻ MODEL 
F275.P.40

max siła uciągu 40 kN

prędkość przy max 
sile

16 m/min

max prędkość 60 m/min

lina stalowa ø12 mm 1000 m



F285.P.80 max 80 kN
WCIĄGARKA HRYDRULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania  
jednej liny stalowej, z rolkami trakcyjnymi.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych.

• Hydrauliczny hamulec negatywny.
• Podwozie na dwóch amortyzowanych osiach (tandem), opony, hamulec najaz-

dowy, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością 
w miejscu wykonywania pracy.

• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu oraz dyszel z kołem podporowym.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy   
 niskich temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F276).
069.5 Drukarka z akcesoriami.
082 - Urządzenie do ustawiania siły ciągnięcia, które pozwala na    
 utrzymanie zadanej prędkości nawet o wartości “0” (przeznaczone   
 do wciągania rurociągów).
127.2 Wzmocniony hamulec negatywny do użycia maszyny przy    
 operacjach podnoszenia.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 

mają charakter jedynie orientacyjny.

1157-0
rev. 06:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu  linii kablowych i telekomunikacyjnych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 300 mm

Max średnica liny 16 mm

Wymiary AxBxC 3,10x1,85x1,65 m

Waga (bez liny)
2100 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 45,5 hp / 33,5 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ MODEL 
F285.P.60

maks. siła uciągu 60 kN

prędkość przy maks. 
uciągu

15 m/min

maks. prędkość 65 m/min

lina stalowa ø16 mm 850 m

lina stalowa ø14 mm 1100 m

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 80 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

12 m/min

Maks. prędkość 55 m/min

SZPULA

Rodzaj extractable

Średnica 850 mm

Pojemność lin stalowej:    
Ø 16 mm 
Ø 14 mm
Ø 12 mm

850 m
1100 m 
1500 m



F280.P.100 max 100kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania  
jednej liny stalowej, z rolkami trakcyjnymi.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB .

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na dwóch amortyzowanych osiach (tandem), opony, hamulec najaz-

dowy, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością 
w miejscu wykonywania pracy.

• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu oraz dyszel z kołem podporowym.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze (bez    
 homologacji).
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy niskich  
 temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F276).
069.5 Drukarka z akcesoriami.
082 - Urządzenie do ustawiania siły ciągnięcia, które pozwala na    
 utrzymanie zadanej prędkości nawet o wartości “0” (przeznaczone   
 do wciągania rurociągów).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec 

zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1165-0
rev. 16:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu  linii kablowych i telekomunikacyjnych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 350 mm

Maks. średnica liny 16 mm

Wymiary AxBxC 3,30x1,95x1,70 m

Waga (bez liny)
2800 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 65 hp / 48 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 100 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

14 m/min

Maks. prędkość 35 m/min

SZPULA

Rodzaj wyjmowana

Średnica 950 mm

Pojemność liny stalowej:    
Ø 16 mm 
Ø 14 mm

1000 m
1500 m



Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie .

 Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

F280.P.150 max  150 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

116A-0
rev. 06:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 350 mm

Max średnica liny 18 mm

Wymiary AxBxC 3,50x1,95x1,70 m

Waga 
(bez liny) 3000 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 68 hp / 50 kW

Chłodzenie woda

System Elektryczny 12 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Max uciąg 150 kN

prędkość przy 
max uciagu

10 m/min

Prędkość max 30 m/min

Uciag przy max 
prędkości

40 kN

SZPULA

Typ wymienna

Srednica 950 mm

pojemność liny stalowej:    
Ø 18 mm 
Ø 16 mm

600 m
1000 m

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do przeciągania 
jednej liny stalowej, z rolkami trakcyjnymi.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym 
oraz portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, 
prędkości i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej 
siły uciągu, wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na 
przenośnej pamięci USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na dwóch amortyzowanych osiach (tandem), opony, hamulec 

najazdowy, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z niską 
prędkością w miejscu wykonywania pracy.

• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu oraz dyszel z kołem 

podporowym.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze 
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy 

niskich temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art.  F276).
069.5 Drukarka z akcesoriami.
082 - Urządzenie do ustawiania siły ciągnięcia, które pozwala na utrzymanie 

zadanej prędkości nawet o wartości "0" (przeznaczone do wymiany 
rur).



F290.P.200 max 200 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania  
jednej liny stalowej, z rolkami trakcyjnymi.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych. 

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na dwóch sztywnych osiach (tandem), opony i dyszel do   

przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu wykonywania pracy.
• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu .
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

006.3 Pneumatyczny układ hamulcowy z systemem ABS.
006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze 
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy niskich  
 temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F276).
069.5 Drukarka z akcesoriami.
082 - Urządzenie do ustawiania siły ciągnięcia, które pozwala na utrzymanie   
 zadanej prędkości nawet o wartości “0” (przeznaczone do remontu rur).
097.1 Urządzenie pozwalające osiągnąć maks. prędkość bez    
 obciążenia 45 m/min.

Polska Dystrybucja OMAC
Zielone Wzgórze 6         tel. +48 76 742 83 20
67-200 Głogów              fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl         info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i 
temperaturze 20C. Wymiary i wagę bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i 
rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1167-0
rev. 07:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 380 mm

Maksymalna    
średnica liny

22 mm

Wymiary AxBxC 3,90x2,20x1,90 m

Waga (bez liny)
4200 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 84 hp / 62 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Max uciąg 200 kN

Prędkość przy 
maksymalnym 
uciągu

10 m/min

Maksymalna   
prędkość

25 m/min

Uciąg przy      
maksymalnej 
prędkości

80 kN

SZPULA

Rodzaj wyjmowana

Wymiary 1100 mm

Pojemność liny:            
Ø 22 mm 
Ø 18 mm

1000 m
1500 m



F260.P.600 max 600 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania  
jednej liny stalowej, z rolkami trakcyjnymi.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na dwóch sztywnych osiach (tandem), opony i dyszel do   

przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu wykonywania pracy.
• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006.3 Pneumatyczny układ hamulcowy z systemem ABS.
006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze (bez homologacji).
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy   
 niskich temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
069.5 Drukarka z akcesoriami.
082 - Urządzenie do ustawiania siły ciągnięcia, które pozwala na utrzymanie   
 zadanej prędkości nawet o wartości “0” (przeznaczone    
 do remontu rur).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie 

orientacyjny.

1315-2
rev. 03:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych i  
pracach remontowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu 
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 580 mm

Maksymalna średn-
ica liny

38 mm

Wymiary AxBxC 5,60x2,50x2,60 m

Waga (bez liny)
10500 kg

SILNIK

Napęd diesel

Moc 131 hp / 96 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

DOSTĘPNY ROWNIEŻ MODEL 
F260.P.400

maks. siła uciągu 400 kN

prędkość przy maks. 
uciągu

4,5 m/min

maks. prędkość 80 m/min

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 600 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

4,5 m/min

Maks. prędkość 28 m/min

Uciąg przy pręd-
kości maks.

100 kN

SZPULA

Rodzaj wyjmowana

Pojemność standardowej szpuli 
 1000 m stalowej liny Ø 38 mm 
 (waga liny około 6800 kg)

Pojemność szpuli opcjonalnej 
 1200 m stalowej liny Ø 38 mm 
 (waga liny około 8200 kg)



F420.100.C max 100 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Silnik Diesla, chłodzenie wodne, rozruch elektryczny z akumulatora 12 V.
• Kabestan z dużym rowkiem, antypoślizgowy.
• Panel sterujący z instrumentami do kontroli obwodu hydraulicznego i silnika 

Diesla.
• Dynamometr do monitorowania wartości wciągania.
• Przełącznik maksymalnej żądanej siły ciągnięcia zatrzymujący operację w  

przypadku nadmiernej siły.
• Układ hydrostatyczny umożliwiający zmianę prędkości kabestanu w obydwu 

kierunkach obrotu za pomocą jednego manipulatora.
• Hydrauliczny negatywny hamulec bezpieczeństwa automatycznie uruchamiający 

się w środkowej pozycji dźwigni sterującej lub w przypadku awarii hydraulicznej.
• Podwozie na amortyzowanej osi, opony, hamulec najazdowy, hamulec ręczny i 

dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu wykonywania 
pracy.

• Metalowa obudowa z drzwiczkami.
• Mechaniczne stabilizatory przednie i tylne.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Rolki napinające napędzane hydraulicznie.
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.2 Oś podwójna z drążkiem skrętnym, powietrzny układ hamulcowy i   
 oświetlenie .
006.4 Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze .
011.4 Dostosowanie pomocniczego obwodu hydraulicznego o przepu stowości 25 l/ 
 min, ciśnieniu 200 bar, z 3 wyjściami do zasilania hydraulicznej przecinarki,  
 pompy wody oraz siłownika hydraulicznego prasy.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
044 - Mechaniczny licznik odległości do pomiaru długości odzyskanego   
 kabla.
067 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych
 (art. F277).
068.3 Wspornik z wciągnikiem łańcuchowym do podnoszenia i opuszczania   
 wysięgnika.
069.5 Drukarka z akcesoriami.
069.2 Urządzenie elektroniczne z portem USB przeznaczone do zapisu   
 danych osobnych zdarzeń naciągania liny.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1330-0
rev. 07:15 PL

Wciągarka do zwijania kabli przeznaczona do usuwania stałych lub zbędnych, zbrojonych kabli telekomunikacyjnych 
do średnicy 80 mm głównie w celu odzyskania tunelu pozwalającego na instalację kabli światłowodowych, lecz ta-
kże przy odzyskiwaniu starych kabli do recyklingu. Wciągarka napędzana jest agregatem hydraulicznym, który jest 
całkowicie zamknięty wewnątrz obudowy, dzięki czemu ograniczona jest emisja hałasu. 
Maszyna jest zawieszona na amortyzowanej przyczepce i jest wyposażona w podpory stabilizujące.

CECHY

Kabestan Ø 650 x 350 mm

Maks. średnica 
kabla

80 mm

Wymiary AxBxC 4,00x2,20x1,80 m

Waga (bez liny)
2600 kg

SILNIK

Napęd diesel

Moc 33 hp / 24,6 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny 
uciąg

100 kN

Uciąg ciągły 100 kN @ 5 m/min 
50 kN @ 14 m/min



F380.20.P max 20kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania 
jednej liny stalowej.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowania do zakotwiczenia maszyny.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1100 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Podwozie z amortyzowaną osią, hamulcem najazdowym i dyszlem   
 do holowania po drodze .
026 - plandeka ochronna z PCV.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F277).
069.5 Drukarka z akcesoriami.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1610-0
rev. 03:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 220 mm

Maksymalna średn-
ica liny

10 mm

Wymiary AxBxC 2,45x1,33x1,17 m

Waga (bez liny)
750 kg

SILNIK

Napęd diesel

Moc 27 hp / 20 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 20 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

18 m/min

Maks. prędkość 65 m/min

Uciąg przy pręd-
kości maks.

6 kN



F275.30.P max 30kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania 
jednej liny stalowej.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Mechaniczne stabilizatory przednie i tylne.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Podwozie z amortyzowaną osią, hamulcem najazdowym i dyszlem   
 do holowania po drodze (z wyłączeniem homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F277).
069.5 Drukarka z akcesoriami.
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1630-0
rev. 03:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 250 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 7 + 7

Maksymalna średn-
ica liny

13 mm

Maksymalna średn-
ica złączki

40 mm

Wymiary AxBxC 1,95x1,45x1,35 m

Waga (bez liny)
1200 kg

SILNIK

Napęd diesel

Moc 35 hp / 25,7 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 30 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

20 m/min

Maks. prędkość 60 m/min

Uciąg przy pręd-
kości maks.

12 kN



F280.40.P max 40 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania 
jednej liny stalowej.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Podwozie z amortyzowaną osią, hamulcem najazdowym i dyszlem   
 do holowania po drodze .
026 - plandeka ochronna z PCV.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
067 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F277).
069.5 Drukarka z akcesoriami.
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1640-0
rev. 04:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 325 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 7 + 7

Maksymalna    
średnica liny

16 mm

Maksymalna    
średnica złączki

45 mm

Wymiary AxBxC 2,15x1,60x1,55 m

Waga (bez liny)
1200 kg

SILNIK

Napęd diesel

Moc 35,2 hp / 26 kW

Chłodzenia woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 40 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

18 m/min

Maks. prędkość 60 m/min

Uciąg przy    
prędkości maks.

12 kN



F230.60.P max 60 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania 
jednej liny stalowej.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec negatywny.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Podwozie z amortyzowaną osią, hamulcem najazdowym i dyszlem   
 do holowania po drodze (z wyłączeniem homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy   
 niskich temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
069.5 Drukarka z akcesoriami.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F276).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1660-0
rev. 04:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu  linii kablowej.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 400 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 8 + 8

Maksymalna średn-
ica liny

18 mm

Maksymalna średn-
ica złączki

50 mm

Wymiary AxBxC 3,20x1,95x2,00 m

Waga (bez liny)
2300 kg

SILNIK

Napęd diesel

Moc 63 hp / 47 kW

Chłodzenie water

Ins. elektryczna 12 V

PAREMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 60 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

20 m/min

Maks. prędkość 70 m/min

Uciąg przy pręd-
kości maks.

25 kN



F235.130.P max 130 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania 
jednej liny stalowej.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Oś z zawieszeniem na resorach piórowych, dyszel, pneumatyczny   
 układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze z   
 prędkością 60 km/h .
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy   
 niskich temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
069.5 Drukarka z akcesoriami.
084 - Większa nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1800 mm.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F276)

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. Wymiary i wagę 
podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i 
rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

1680-0
rev. 04:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu  linii kablowej.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 450 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 9 + 9

Maksymalna    
średnica liny

24 mm

Maksymalna    
średnica złączki

60 mm

Wymiary AxBxC 3,70x2,15x2,10 m

Waga (bez liny)
2300 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 95 hp / 70 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 130 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

18 m/min

Maks. prędkość 55 m/min

Uciąg przy    
prędkości maks.

40 kN

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ MODEL 
F235.100.P

maks. siła uciągu 100 kN

maks. prędkość 22 m/min

max speed 55 m/min

uciąg przy maks. 
prędkości

45 kN



F260.160.P max 160 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych o dużej wytrzymałości  
przeznaczonych do naciągania jednej liny stalowej.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006 - Oświetlenie i pneumatyczny układ hamulcowy do holowania po   
 drodze z maks. prędkością 30 km/h.
008 - Oś z zawieszeniem na resorach piórowych, dyszel, pneumatyczny   
 układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze z   
 prędkością 60 km/h (bez homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy   
 niskich temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
069.5 Drukarka z akcesoriami.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych    
 (art. F276).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie 
orientacyjny.

1205-0
rev. 05:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 600 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 10 + 10

Maksymalna średn-
ica liny

24 mm

Maksymalna średn-
ica złączki

60 mm

Wymiary AxBxC 3,95x2,40x2,20 m

Waga (bez liny)
5000 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 115 hp / 85 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 160 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

18 m/min

Maks. prędkość 55 m/min

Uciąg przy pręd-
kości maks.

50 kN



F260.250.P max 250 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych o dużej wytrzymałości  
przeznaczonych do naciągania jednej liny stalowej.

• Panel sterowania maszyny z dużym, kolorowym wyświetlaczem graficznym oraz 
portem USB. Główne funkcje obejmują wyświetlanie siły naciągu, prędkości 
i długości kabla w czasie rzeczywistym, ustawień maksymalnej siły uciągu, 
wyświetlanie czasu pracy, zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci 
USB (dostarczone oprogramowanie do obróbki danych).

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Krążek do liny przystosowany do wysięgnika teleskopowego.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

OPTIONAL DEVICES

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006 - Oświetlenie i pneumatyczny układ hamulcowy do holowania po drodze z  
 maks. prędkością 30 km/h.
008 - Oś z zawieszeniem na resorach piórowych, dyszel, pneumatyczny układ  
 hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze z prędkością 60  
 km/h (bez homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy niskich  
 temperaturach (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.
051.3 Napęd z gumowymi gąsienicami.
038.C Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
069.5 Drukarka z akcesoriami.
084 - Większa nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1800 mm.
067.1 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F276).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Performances of the machine without optional devices, at 
sea level and temperature 20°C. Dimensions and weights 
are without optional devices. All data may change without 
notice. Images and drawings are indicative only.

1215-1
rev. 04:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych linii przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 600 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 10 + 10

Maksymalna średn-
ica liny

24 mm

Maksymalna średn-
ica złączki

60 mm

Wymiary AxBxC 3,95x2,40x2,20 m

Waga (bez liny)
6500 kg

SILNIK

Napęd diesel

Moc 133 hp / 95 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 24 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 250 kN

prędkość przy 
maks. uciągu

12 m/min

Maks. prędkość 40 m/min

Uciąg przy pręd-
kości maks.

70 kN

DOSTĘPNY ROWNIEŻ MODEL 
F260.200.P

maks. uciąg 200 kN

prędkość przy maks. 
uciągu

18 m/min

maks. prędkość 45 m/min

Uciąg przy prędkości 
maks.

80 kN



maszyny do popychania kabli

POPYCHACZ DO KABLA

• Popychacz kabla wykonany na spawanej, stalowej ramie z mocowaniami do 
stabilizacji maszyny oraz jej przenoszenia.

• Prowadnice (“V-kształtne”) z górnymi rolkami regulowanymi ręcznie oraz 
sprężynie amortyzującej dociskającej kabel do prowadnicy zapewniają bardziej 
wydajną pracę.

• Napęd o dwóch kierunkach pracy do sterowania rolkami. Napęd wyposażony jest 
w szybkozłączki do podłączenia agregatu za pomocą elastycznych węży.

OPCJONALNE

090 - Agregat wyposażony w jednofazowy silnik elektryczny 220 V.
090.1 Agregat wyposażony w trójfazowy silnik elektryczny 380 V.
028.3    Agregat z silnikiem Diesla chłodzonym powietrzem.
418 - Urządzenie popychające wyposażone w kółka do łatwego przemieszczania.
078.1 Elastyczne węże o długości 10 m.
RCI–1 Urządzenie hydrauliczne kontrolujące nacisk rolek górnych na kabel,             
 zasilane z agregatu.
CAV-1   Dostosowanie maszyny do popychania kabli o średnicy do Ø150 mm.
POT-1   Zwiększenie siły nacisku / uciągu do 12 kN, prędkość 0 – 17 m/min.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

E510-2
rev. 07:15 PL

Urządzenie do popychania kabli zasilana z agregatu hydraulicznego,   zwane potocznie pieskiem kablowym.               
Przeznaczona do układania kabli podziemnych w długich przepustach oraz w trudnych warunkach (tj. zawiłe odcinki 
i              przepusty). Podczas pracy z wciągarką, popychacz kabla pozwala na uniknięcie naprężeń. Dłuższe odległości 
łatwiej pokonać, korzystając z popychacza.
Jest to maszyna o niewielkich rozmiarach, dzięki czemu mieści się w niewielkich pomieszczeniach i może być            

URZĄDZENIE DO POPYCHANIA 
KABLI F224.08

Siła ciągnięcia/
pchająca

0–8 kN

Prędkość          
ciągnięcia/pchania

0–20 m/min

Średnica kabla 
(min. - maks.) 40-135 mm

Długość prowadnicy 800 mm

Długość węży 5 m

Wymiary AxBxC 1,30x0,35x0,80 m

Waga urządzenia
200 kg

F224 pushing force 0-8 kN

• Agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym i obwodem hydraulicznym, który 
pozwala na regulację, za pomocą zaworu sterującego, siły (0 do maks.) oraz 
prędkości popychania. Dostarczany wraz z kółkami i uchwytami.

• Elastyczne węże o długości 5 m do podłączenia popychacza do agregatu.

AGREGAT

URZĄDZENIE

AGREGAT F306.08.SP

Napęd silnika benzyna

Moc 5,88 kW / 8 hp

Chłodzenie powietrze

Uruchamianie za pomocą linki

Maks. przepływ 
oleju

20 l/min

Maks. ciśnienie 150 bar

Wymiary agregatu
0,75x0,50x0,60 m

Waga agregatu
65 kg

F306.08.SP F224.08



cyfrowy odczyt danych

AKCESORIA DO MASZYN 

• Duży ekran (4,3”) zapewniający doskonałą widoczność z dowolnego kąta.
• Kolorowy wyświetlacz.
• Zintegrowany z głównym panelem sterującym.
• Pamięć o dużej pojemności: ponad 200 km linii.
• Wysoka dokładność i niezawodność dzięki ogniwom obciążnikowym i enkoderowi.
• Wyposażone w port USB.
• Łatwe w użyciu.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 069.5 
Przenośna drukarka z kablem połączeniowym podłączanym do maszyny. Przeznaczona do wydruku zapisanych danych bezpośrednio 
w miejscu wykonywania pracy. Dostarczana w metalowym pudełku.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

D320-1
rev. 01:15 PL

Urządzenie elektroniczne do monitorowania wartości roboczych. Przeznaczone do wciągarek, hamowników i   
wciągarko-hamowników OMAC.

Niezbędne urządzenie instalowane standardowo we wszystkich maszynach OMAC.

DEG

• Wyświetla w czasie rzeczywistym dane operacji ciągnięcia, takie jak siła, prędkość i długość kabla.
• Nastawianie maksymalnej siły ciągnięcia.
• Wyświetlanie czasu pracy.
• Zapisywanie danych.
• Przechowywanie danych na pamięci USB.
• Dostarczone oprogramowanie pozwala na zarządzanie zapisanymi danymi.

FUNKCJE:

CECHY:

NEW

Nasze oprogra-
mowanie pozwala 
na analizę i zapis 
monitorowanych 



sterowanie zdalne

AKCESORIA DO MASZYN

OPCJONALNE

01 - Dynamometr odczytujący siłę ciągnięcia, licznik długości oraz         
 prędkościomierz.
02 - Przycisk start/stop do uruchamiania i zatrzymywania silnika.
03 - Przyspieszenie silnika.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

D360-1
rev. 04:15 PL

REC Piloty zdalnego sterowania na kablu.

OPCJONALNE

01 - Dynamometr odczytujący siłę ciągnięcia, licznik długości oraz                
 prędkościomierz.
02 - Przycisk start/stop do uruchamiania i zatrzymywania silnika.
03 - Przyspieszenie silnika.

RER Pilot zdalnego sterowania

Radiowy pilot zdalnego sterowania przeznaczony do maszyn z jednym 
obwodem. Maks. odległość: do 100 m.
Pilot radiowy wyposażony jest w:
• drążek sterujący obrotami kabestanów (wciągarka)
• regulację prędkości
• przycisk wyłącznika awaryjnego
• kabel awaryjny do podłączania pilota sterowania do maszyny w razie 

konieczności (tj.: wyczerpania baterii).

Kompaktowy pilot zdalnego sterowania na kablu. Przeznaczony do 
wciągarek z 1 obwodem hydraulicznym. Przyciski wciąganie/rozwija-
nie oraz zatrzymania awaryjnego. Wraz z kablem przyłączeniowym o 
długości 10 m.

REC.1

Pilot zdalnego sterowania na kablu. Przeznaczony do wciągarek z 1 
obwodem hydraulicznym. 
Pilot wyposażony jest w:
• drążek sterujący obrotami kabestanów
• regulację prędkości
• przycisk wyłącznika awaryjnego
• kabel do podłączenia do maszyny o długości 10-m.

REC.2

RER.1

RER.2

RER.4



Opcja 051.3
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• System napędu gąsienicowego umożliwia pokonywanie ciasnych zakrętów,     
podjazd na nierównych ścieżkach oraz osiągnięcie prędkości 2km/h.

• Przeniesienie napędu zapewnia obwód hydrauliczny wciągarki.
• Automatyczne hamulce postojowe umieszczone pomiędzy przekładniami.
• Ruch wsteczny.
• Sterowanie radiowe.
• Sterowany hydraulicznie trzpień po stronie wciągania do zakotwiczenia maszyny.
• Stabilizatory tylne.
• Haki holownicze z przedniej i tylnej stronie maszyny.

Polska Dystrybucja OMAC
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie moża i 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjo-
nalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

O051-3
rev. 11:15 PL

Gąsienice do wciągarek. Gumowe gąsienice o wysokiej wytrzymałości.
WŁAŚCIWOŚCI

Prędkość poruszania się regulowana

Maksymalna prędkość 2 km/h

Maksymalne nachylenie 80%

Minimalny promień 
skrętu

4,50 m

Nacisk na podłoże 0,26 kg/cm3

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA (1)

wciągarka F275.P.40

Wymiary 
AxBxC

2,15 x 1,80 x 1,40 m

Waga całkowita 1800 kg

wciągarka F280.P.100

Wymiary 
AxBxC

2,86 x 1,85 x 1,87 m

Waga całkowita 3600 kg

Wciągarka F260.P.400

Wymiary 
AxBxC

4,50 x 2,20 x 2,60 m

Waga całkowita 12500 kg

wciągarka F275.30.P

Wymiary 
AxBxC

1,95 x 1,45 x 1,40 m

Waga całkowita 1500 kg

wciągarka F280.40.P

Wymiary 
AxBxC

2,20 x 1,60 x 1,60 m

Waga całkowita 2300 kg

wciągarka F230.60.P

Wymiary 
AxBxC

3,20 x 1,95 x 2,00 m

Waga całkowita 3000 kg

(1) wymiary i waga standardowych maszyn na      
gąsienicach, bez wyposażenia opcjonalnego i liny. 
Aby uzyskać informacje dotyczące parametrów pracy 
maszyny, proszę sprawdzić w karcie charakterystyki.



wyciągarki teleskopowe do studzienek

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE

201 - Dodatkowe ruchome ramię górne.
202 - Ruchome ramię (90° w stosunku do liny ciągnącej).
204 - Wymienne, demontowane i otwierane wsporniki          
 centrujące do rur o średnicy  80, 100, 120 oraz 150 mm  
 (standardowo w mod. F 277 i F 278).
205 - Teleskopowy wspornik dystansujący do ustawiania   
 odpowiedniej odległości pomiędzy wciągarką a            
 studzienką.
206 - Napęd hydrauliczny do wysuwania wysięgnika (tylko w  
 mod. F 276 i F 277).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

E110-0
rev. 08:15 PL

Wysięgniki teleskopowe do układania kabli podziemnych. Po zamontowaniu i odpowiednim ustawieniu na wciągarce 
umożliwiają wciąganie liny wewnątrz studzienek. Wykonane ze stali ocynkowanej/malowanej, łatwe do złożenia w 
celu transportu. 

F276

F276.200 F276.60
F276.100

F278.20 F277.20
F278.40 F277.40

Wysięgnik teleskopowy do wciągania 
liny w studzienkach. System prowadzący kabel z krążkiem obracanym o 360°.

F277
Wysięgnik teleskopowy do wciągania liny w studzienkach. System prowadzący kabel z krążkiem obracanym o 360°. Wyposażony w 
demontowane wsporniki centrujące przeznaczone do rur o średnicy 80, 100, 120 oraz 150 mm.

F278
Wysięgnik teleskopowy do prowadzenia liny w studzienkach. System prowadzący kabel z krążkiem obracanym o 360°. Wyposażony 
w prowadnicę rolkową do wciągania kabla rezerwowego oraz demontowane wsporniki centrujące przeznaczone do rur o średnicy 80, 
100, 120 oraz 150 mm.

Maks. siła   
ciągnięcia 

Głębokość   
studzienki 

(A min./maks.)

Odległość od 
rury (B min./

maks.)

Długość      
wysięgnika 

(C)

Waga          
wysięgnika Rezerwa kabla

daN mm mm mm kg m

F276.60 6000 / 10000 500 / 2000 1000 / 1500 120 150 -

F276.100 10000 / 15000 500 / 2000 1400 / 1800 150 200 -

F276.200 20000 1000 / 2000 1500 / 2000 200 350 -

F277.20 2000 0 / 1500 400 / 700 60 55 -

F277.40 3000 / 4000 0 / 1500 400 / 700 80 50 -

F278.20 2000 0 / 1500 1000 / 1400 60 55 2,5

F278.40 3000 / 4000 100 / 2000 1000 / 1500 80 100 3,0



HYDRAULICZNE WCIĄGARKI        
SERWISOWE
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F202.P.08 max 8 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Stalowy bęben z biegiem jałowym do swobodnego obracania bębna.
• Automatyczna obrotowa nawijarka liny, przeznaczona do równomiernego  

nawijania liny o średnicy 6 mm.
• Dynamometr do odczytu siły ciągnięcia.
• Nieodwracalna jednostka redukcyjna.
• Odczepiane koła i dyszel do ręcznego przemieszczania.
• Demontowana rama zabezpieczająca wykonana ze stalowych rur.
• Mocowania do zakotwiczenia maszyny.
• Prowadnica rolkowa do operacji ciągnięcia w pionie i w poziomie.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
027 - Metalowa obudowa z otwieranymi drzwiczkami.
028.3 - Silnik Diesla z rozruchem elektrycznym 
 i akumulatorem 12 V.
090 - Jednofazowy silnik elektryczny 220 V.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

6505-0
rev. 07:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy operacjach serwisowych i układaniu podziemnych 
przewodów. Wciągarka rozkłada się w łatwy sposób na 2 części.
Jeden zamknięty obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

WŁAŚCIWOŚCI BĘBNA

Średnica  
wewnętrzna

100 m

Wymiary AxBxC 0,88x0,43x0,66 m

Waga  
(bez liny) 120 kg

POJEMNOŚĆ BĘBNA

Lina Ø6 mm 200 m

PARAMETRY MECHANICZNE

na środkowej warstwie liny

Maksymalny uciąg 8 kN

Prędkość przy maks. 
uciągu

6 m/min

Maks. prędkość 30 m/min

Uciąg przy prędkości 
maks.

2 kN

WYMIARY MODUŁU

moduł ciągnący

Dymiary 
 LxWxH 0,54x0,43x0,66 m

Waga 65 kg

moduł zasilania

Wymiary     
LxWxH

 
0,34x0,43x0,66 m

Waga 55 kg



F203.10 max 10 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Stalowy bęben.
• Automatyczna nawijarka liny z biegiem jałowym do obsługi ręcznej.
• Negatywny, hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Sztywna oś i dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu 

wykonywania pracy.
• Mocowania do zakotwiczenia maszyny.
• Prowadnica rolkowa przeznaczona do operacji ciągnięcia w pionie i w poziomie.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
028.2 Silnik Diesla uruchamiany linką.
034 - Silnik Diesla uruchamiany z akumulatora 12 V.
053 - Dynamometr do odczytu siły ciągnięcia.
035 - Przełącznik wyboru maksymalnej siły ciągnięcia zatrzymujący silnik   
 w przypadku nadmiernej siły.
045.5 Chwytnik do blokowania przewodu. Może być użyty z opcjonalnym   
 kabestanem (patrz opcja 058.1)
058.1 Kabestan z dużym rowkiem do zamontowania na grupie hydraulicznej z  
 napędem silnikowym (zamiast bębna).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

6516-0
rev. 09:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy operacjach serwisowych, takich jak ustawianie 
i poprawki linii przesyłowych oraz przy układaniu kabli podziemnych. Wciągarka rozkłada się w łatwy sposób na 3 
części.
Jeden zamknięty obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Wymiary AxBxC 1,20x0,55x0,60 m

Waga (bez liny)
190 kg

WŁAŚCIWOŚCI BĘBNA

Średnica 
wewnętrzna

150 mm

Średnica 
zewnętrzna

325 mm

Szerokość 420 mm

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. uciąg 10 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

17 m/min

Maks. prędkość 32 m/min

standard Opt.058.1

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 12 hp / 8,8 kW

Chłodzenie powietrze

Uruchamianie za pomocą linki



F206.10 max 10 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Zdejmowany bęben.
• Automatyczna obrotowa nawijarka liny z biegiem jałowym do obsługi ręcznej.
• Dynamometr do odczytu siły ciągnięcia.
• Ruch swobodny bębna.
• Negatywny, hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Sztywna oś i dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu 

wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowania do zakotwiczenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Prowadnica rolkowa przeznaczona do operacji ciągnięcia w pionie i w poziomie.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
003 - Oś z niezależnym drążkiem skrętnym i kołami do holowania po   
        drodze z prędkością 60 km/h, z mechanicznym hamulcem    
 postojowym.
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.2 Silnik Diesla uruchamiany linką.
034 - Silnik Diesla uruchamiany z akumulatora 12 V.
035 - Przełącznik wyboru maksymalnej siły ciągnięcia zatrzymujący silnik   
 w przypadku nadmiernej siły.
056.4  Stalowy kabestan serwisowy obok bębna.
065 - Automatyczny zacisk liny z boku kabestan.
090 - Jednofazowy silnik elektryczny 220 V.
090.1 Trójfazowy silnik elektryczny.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 
mają charakter jedynie orientacyjny.

6530-0
rev. 12:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy operacjach serwisowych, takich jak ustawianie i 
poprawki linii przesyłowych oraz przy układaniu kabli podziemnych.
Jeden zamknięty obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

WŁAŚCIWOŚCI BĘBNA

Średnica 
wewnętrzna

200 mm

Średnica 
zewnętrzna

500 mm

Szerokość 500 mm

Pojemność szpuli:
Ø 8 mm
Ø 10 mm

800 m
500 m

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 10 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

15 m/min

Maks. prędkość 40 m/min

Uciąg przy    
prędkości maks.

4 kN

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 12 hp / 8,8 kW

Chłodzenie powietrze

Uruchamianie za pomocą linki

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA 
F206.15

Maksymalny uciąg 15 kN

Prędkość przy maks. 
uciągu

13 m/min

Maks. prędkość 40 m/min

Uciąg przy prędkości 
maks.

4,5 kN

CECHY

Wymiary AxBxC 1,20x1,05x0,85 m

Waga (bez liny)
350 kg



F207.30 max 30 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Bęben wyposażony w bieg jałowy do ręcznego odwijania liny.
• Automatyczna obrotowa nawijarka liny z biegiem jałowym do obsługi ręcznej.
• Panel sterujący maszyny z dynamometrem i przełącznikiem wyboru  

maksymalnej siły ciągnięcia.
• Negatywny, hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Sztywna oś i dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu 

wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowania do zakotwiczenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Prowadnica rolkowa przeznaczona do operacji ciągnięcia w pionie i w poziomie.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Amortyzowana oś, hamulec najazdowy i dyszel do holowania po   
 drodze (bez homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
027 - Metalowa obudowa z otwieranymi drzwiczkami.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
046.3 Rolka dociskająca linę na bębnie.
058 - Wciągarka serwisowa z kabestanem z dużym rowkiem (Ø 160 lub   
 200 mm) zasilana z obwodu hydraulicznego wciągarki. Maks. siła   
 ciągnięcia 500 kg. 
064 - Urządzenie sterujące opuszczaniem ładunku w przypadku awarii   
 silnika Diesla.
090.1 Trójfazowy silnik elektryczny.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

6545-0
rev. 05:15 PL

Wciągarka hydrauliczna bębnowa przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy operacjach serwisowych, takich jak 
ustawianie i poprawki linii przesyłowych oraz przy układaniu linii kablowej.
Jeden zamknięty obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

WŁAŚCIWOŚCI BĘBNA

Średnica  
wewnętrzna

270 mm

Średnica  
zewnętrzna

500 mm

Szerokość 500 mm

POJEMNOŚĆ BĘBNA

Lina Ø10 mm 500 m

Lina Ø12 mm 350

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 30 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

15 m/min

Maks. prędkość 70 m/min

Uciąg przy    
prędkości maks.

6 kN

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 26 hp / 19 kW

Chłodzenie water

Instalacja 
elektryczna

12 V



F210.50 max 50 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Stalowy bęben.
• Automatyczna obrotowa nawijarka liny z biegiem jałowym do obsługi ręcznej.
• Panel sterujący maszyny z dynamometrem i przełącznikiem wyboru  

maksymalnej siły ciągnięcia.
• Negatywny, hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Sztywna oś i dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością w miejscu 

wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowania do zakotwiczenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Prowadnica rolkowa przeznaczona do operacji ciągnięcia w pionie i w poziomie.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Amortyzowana oś, hamulec najazdowy i dyszel do holowania po   
 drodze (bez homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
027 - Metalowa obudowa z otwieranymi drzwiczkami.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
046.3 Rolka dociskająca linę na bębnie.
058 - Wciągarka serwisowa z kabestanem z dużym rowkiem (Ø 160 lub   
 200 mm) zasilana z obwodu hydraulicznego wciągarki. Maks. siła   
 ciągnięcia 500 kg.
064 - Urządzenie sterujące opuszczaniem ładunku w przypadku awarii   
 silnika Diesla.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

6565-0
rev. 13:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy operacjach serwisowych, takich jak ustawianie i 
poprawki linii przesyłowych oraz przy układaniu kabli podziemnych. Ciągnięcie bezpośrednio z bębna.
Jeden zamknięty obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

WŁAŚCIWOŚCI BĘBNA

Średnica  
wewnętrzna

400 mm

Średnica  
zewnętrzna

700 mm

Szerokość 700 mm

Wymiary AxBxC 1,70x1,50x1,35 m

Waga (bez liny)
950 kg

POJEMNOŚĆ BĘBNA

Liny Ø16 mm 400 m

Liny Ø14 mm 500 m

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. uciąg 50 kN

Uciąg 21 m/min

Maks. prędkość 65 m/min

Prędkość przy 
maks. uciągu

20 kN

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 47 hp / 35 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V



F44.15
WCIĄGARKA MECHANICZNA

• Stalowy kabestan o średnicy 160 mm w rowku.
• Przekładnia z 1 biegiem przednim i 1 wstecznym.
• Oś ze zdejmowanymi kołami i dyszlem do ręcznego przemieszczania maszyny.
• Osłony kabestanów.
• Wciągarka w łatwy sposób rozkłada się na 4 lekkie części.
• Prowadnice rolkowe.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

028.2 Silnik Diesla uruchamiany linką.
034 - Silnik Diesla uruchamiany z akumulatora 12 V.
053 - Dynamometr do odczytu siły ciągnięcia.
091 - Silnik elektryczny 220/380 V, jedno lub dwuprędkościowy.
101.2 Kabestan ø200 w rowku (maks. uciąg 12 kN).

Polska Dystrybucja OMAC
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urzdzeń opcjonalnych, na poziomie morza i         
temperaturze 20C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 
mają charakter jedynie orientacyjny.

6115-0
rev. 04:15 PL

Wciągarka hydrauliczna przeznaczona do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych kabli.
Ruch kabestanów jest przenoszony przez sprzęgło wielotarczowe i przekładnię, sterowanie za pomocą 2 dźwigni.

PARAMETRY MECHANICZNE

z kabestanem Ø 160 mm

Ruch przedni 18 kN @ 14 m/min

Ruch wsteczny 15 kN @ 15 m/min

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 10 kp / 7,3 kW

Chłodzenie powietrze

Uruchamianie za pomocą linki



STOJAKI I PRZYCZEPY KABLOWE
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F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN 

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE
423 - Dodatkowy hamulec tarczowy (łącznie 2 ha 
 mulce).
410.3 1 lub 2 hamulce tarczowe z zaciskiem   
 hydraulicznym sterowanym pompą ręczną.
408 - Napęd hydrauliczny zasilający obrót szpuli,  
 do nawijania lub rozwijania przewodu (zasi 
 lany przez agregat hydrauliczny).
401 - Urządzenia do szpul stalowych i tuleje cen 
 trujące do otworów w szpuli (średnica na  
 zamówienie).
078.1 Zestaw przewodów elastycznych przeznac 
 zonych do zasilania jednostki napędowej (do 
 stępne długości: 5, 10, 15 m).
419.2 Automatyczna nawijarka liny przeznaczona  
 do równomiernego nawijania lin o różnej  
 średnicy na szpule różnej szerokości   
 (dostępne dla mod. F155.120 i wyższych).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl Polska Dystrybucja 

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A110-0
rev. 18:15 PL

Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania szpuli podczas 
napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również możliwość hydraulicznego napędzania szpuli za pomocą mocy  
dostarczanej przez agregat hydrauliczny.

• Nr 1 samozaciskowy hamulec tarczowy.
• Każda z podpór może być podnoszona lub opuszczana niezależnie za pomocą ręcznej 

pompy hydraulicznej.
• Mechaniczne blokady zabezpieczające zainstalowane na dyszlu.
• Boczne podpory z przegubami kulowymi.
• Wał dostarczany z kompletem akcesoriów.
• Tuleje stożkowe do szpul drewnianych (średnica na zamówienie).
• Spawana i pomalowana stalowa rama z mocowaniami do zakotwiczenia maszyny.
• Metalowa skrzynka na akcesoria.

Maks. ob-
ciążenie 

pary

Moment 
hamujący z 
hamulcem 
standar-
dowym

Moment ha-
mujący z 2 
hamulcami
opt. 423

Moment 
hamujący z 
hamulcem
opt. 410,3

Parametry z napędem opcja 408

Maks. 
moment 

hamujący

Maks. 
moment 

odzyskany

Maks. 
prędkość 

(3)

daN daN m daN m daN m daN m daN m km/h

F155.070 7000 150 300 — 225 180 5

F155.100 10000 230 460 600 280 230 5

F155.120 12000 230 460 800 280 230 5

F155.150 15000 230 460 1000 312 250 5

F155.180 18000 280 560 1200 375 300 5

(3) zasilane z obwodu hydraulicznego hamownika lub wciągarko-hamownika lub agregatu Omac.

Średnica 
szpuli
min. – 

maks. (1)

Sze-
rokość 
szpuli
maks.

Średnica 
wału

Wymiary 
każdego 

stojaka na 
szpule

Waga pary 
stojaków na 
szpule (2)

m m mm m (A x E) kg

F155.070 0,80–2,80 1,50 45 2,10 x 0,50 350

F155.100 1,50-3,20 1,70 55 2,40 x 0,55 540

F155.120 2,00–3,50 2,40 65 2,60 x 0,60 850

F155.150 2,00–4,00 3,00 95 3,10 x 0,60 1100

F155.180 2,00–4,00 3,00 95 3,10 x 0,60 1250

(1) na zamówienie możemy dostarczyć stojaki dostosowane do szpul o 
większej średnicy
(2) waga pary stojaków standardowych bez wyposażenia opcjonalnego

Opt.408

Opt.410.3



F155.A STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 300/500 kN

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE
402 -   Dodatkowe tuleje stożkowe lub cylindryczne do szpul drewnianych lub stalowych (średnica na zamówienie).
408 - Napęd hydrauliczny zasilający obrót szpuli, do nawijania lub rozwijania przewodu (zasilany przez agregat hydrauliczny).
408x2 Podwójny napęd hydrauliczny.
409 - Stalowe pojemniki do transportu i przechowywania stojaków (2 sztuki).
410.3 1 lub 2 hamulce tarczowe z napędem hydraulicznym i pompą ręczną.
419.2 Automatyczna nawijarka liny przeznaczona do równomiernego nawijania lin o różnej średnicy na szpule różnej    
 szerokości (uwaga: muszą być zasilane z agregatu hydraulicznego).
423 - Dodatkowy hamulec tarczowy (łącznie 2 hamulce).
424 - Napęd obrotowy szpuli do nawijania i odwijania przewodów za pomocą  kół ciernych umieszczonych po bokach    
 szpuli. Moc grupy napędowej jest dostarczana przez wciągarko-hamownik lub agregat hydrauliczny. 
424x2 Napęd podwójny.
SP2 - Podstawa do unoszenia stojaka, mieszcząca szpule o średnicy do 6 m.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 
mają charakter jedynie orientacyjny.

A143-1
rev. 05:15 PL

Każda z podpór może być podnoszona lub opuszczana niezależnie za pomocą ręcznej pompy 
hydraulicznej.
Boczne podpory z przegubami kulowymi.
Szpula dostarczana z kompletem akcesoriów.
Tuleje stożkowe do szpul drewnianych i cylindryczne do szpul stalowych (średnica na  
zamówienie).
Stalowa rama, demontowana i składana, z mocowaniami do zakotwiczenia w podłożu.
Metalowa skrzynka na akcesoria.
Drabina i podest operatora.
Pokrętła do zablokowania i hamowania stalowych oraz drewnianych szpuli, z demontowanym 
hamulcem tarczowym.
Hamulec tarczowy z ręczną regulacją (opcjonalnie: dwa hamulce tarczowe – opcja 423).
DOSTĘPNA ROWNIEŻ WERSJA F155.A.400 (40 TON MAX)

Maks. ob-
ciążenie pary 

stojaków

Moment hamujący Parametry pracy z napędem hydraulicznym opt. 408 lub 424

z 1 hamulcem
(standard)

z 2 hamulcami
(opt. 423)

Maks. moment podczas ha-
mowania

Maks. moment podczas 
odzyskiwania Maks. pręd-

kość (3)
opt.408 w/ opt.424 opt.408 opt.424

daN daN m dan M daN m daN m daN m daN m m/min

F155.A.300 30.000 175 350 600 300 500 250 50

F155.A.500 50.000 200 400 1600 500 1400 400 15

(1) należy określić w zamówieniu - (2) waga pary standardowych stojaków na szpule bez wyposażenia opcjonalnego

Średnica szpuli 
min. – maks. (D)

Maks. szerokość szpuli 
(E)

Wymiary każdego ze 
stojaków (A x B)

Średnica wału min. – 
maks. (1)

Waga pary stojaków na 
szpule (2)

m m m mm kg

F155.A.300 3,00 – 4,60 2,80 2,80 x 0,70 100 - 140 1600

F155.A.500 3,50 – 4,80 3,60 3,10 x 0,90 120 - 160 2400

(3) zasilane przez agregat hydrauliczny mod.. OMAC F306.21.CC

opt.408

Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania szpuli podczas 
napinania przewodów. Opcjonalnie oferowany jest również napęd do obrotu i hamowania szpuli.



F155.B stojaki na szpule o maks. nośności 300/500 kN

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE
402 -   Dodatkowe tuleje stożkowe lub cylindryczne do szpul drewnianych lub stalowych (średnica na zamówienie).
408 - Napęd hydrauliczny zasilający obrót szpuli, do nawijania lub rozwijania przewodu (zasilany przez agregat     
 hydrauliczny).
408x2 Podwójny napęd hydrauliczny.
409 - Stalowe pojemniki do transportu i przechowywania stojaków (2 sztuki).
410.3 1 lub 2 hamulce tarczowe z napędem hydraulicznym i pompą ręczną.
419.2 Automatyczna nawijarka liny przeznaczona do równomiernego nawijania lin o różnej średnicy na szpule różnej    
 szerokości (uwaga: muszą być zasilane z agregatu hydraulicznego).
423 - Dodatkowy hamulec tarczowy (łącznie 2 hamulce).
424 - Napęd obrotowy szpuli do nawijania i odwijania przewodów za pomocą  kół ciernych umieszczonych po bokach    
 szpuli. Moc grupy napędowej jest dostarczana przez wciągarko-hamownik lub agregat hydrauliczny. 
424x2 Napęd podwójny.
SP2 - Podstawa do unoszenia stojaka, mieszcząca szpule o średnicy do 6 m.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 
mają charakter jedynie orientacyjny.

A144-1
rev. 05:15 PL

Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania szpuli podczas 
napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również możliwość napędzania szpuli.

• Każda z podpór może być podnoszona lub opuszczana niezależnie za pomocą ręcznej pompy 
hydraulicznej.

• Boczne podpory z przegubami kulowymi.
• Wał dostarczany z kompletem akcesoriów.
• Tuleje stożkowe do szpul drewnianych i cylindryczne do szpul stalowych (średnica na 

zamówienie).
• Stalowa rama, demontowana i składana, z mocowaniami do zakotwiczenia w podłożu.
• Metalowa skrzynka na akcesoria.
• Drabina i podest operatora.
• Pokrętła do zablokowania i hamowania stalowych oraz drewnianych szpuli, z demontowanym 

hamulcem tarczowym.
• Hamulec tarczowy z ręczną regulacją (opcjonalnie: dwa hamulce tarczowe – opcja 423).

Maks. ob-
ciążenie pary 

stojaków

Moment hamujący Parametry pracy z napędem hydraulicznym opt. 408 lub 424

z 1 hamulcem
(standard)

z 2 hamulcami
(opt. 423)

Maks. moment podczas ha-
mowania

Maks. moment podczas 
odzyskiwania Maks. pręd-

kość (3)
opt.408 w/ opt.424 opt.408 opt.424

daN daN m dan M daN m daN m daN m daN m m/min

F155.B.300 30.000 175 350 600 300 500 250 50

F155.B.500 50.000 200 400 1600 500 1400 400 15

(1) należy określić w zamówieniu - (2) waga pary standardowych stojaków na szpule bez wyposażenia opcjonalnego

Średnica szpuli 
min. – maks. (D)

Maks. szerokość szpuli 
(E)

Wymiary każdego ze 
stojaków (A x B)

Średnica wału min. – 
maks. (1)

Waga pary stojaków na 
szpule (2)

m m m mm kg

F155.B.300 2,50 – 4,60 2,80 3,50 x 0,90 100 - 140 1850

F155.B.500 3,20 – 4,80 3,60 3,50 x 0,90 120 - 160 2500

(3) zasilane przez agregat hydrauliczny mod.. OMAC F306.21.CC

opt.408



stojaki kablowe

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE
402.1	 Wał	z	tulejami	cylindrycznymi	i	stożkowymi.
402.2	 Zabezpieczenie	zapobiegające	wypadnięciu	wału	z		 	
	 rolek.
405	-	 Ocynkowanie	ramy.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone	Wzgórze	6	 	 tel.	+48	76	742	83	20
67-210	Głogów	 	 fax	+48	76	749	70	90
www.omac-italy.pl	 	 info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 

A181-0
rev. 01:15 PL

F21

Stojak podnoszony poprzez śrubę ślimakową
Podstawa w kształcie litery „T” z kołami

• Obsługa	ręczna.	
• Spawana	podstawa	stalowa.	
• Rolki	ułatwiające	odwijanie	przewodu.

OPCJONALNE
402.1	 Wał	dostarczany	ze	stożkowymi	tulejami	do	szpul.
410.1	 Hamulec	tarczowy	z	ręczną	regulacją	hamowania	w		 	
	 celu	kontroli	procesu	odwijania.
405	-	 Koła	do	łatwego	przemieszczania.
	 Poprzeczka	do	łączenia	obydwu	stojaków.

F21.I

Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, 
przeznaczone do podnoszenia szpuli podczas napinania  
przewodów. 
Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie w hamulec tarczowy 
w celu hamowania przewodu.• Każda	z	podpór	może	być	podnoszona	lub	opuszczana		 	

niezależnie	za	pomocą	ręcznej	pompy	hydraulicznej.
• Mechaniczne	blokady	zabezpieczające	zainstalowane	na	dyszlu.
• Boczne	wsporniki	z	łożyskami	kulkowymi	do	wału	szpuli.
• Maks.	prędkość	szpuli:	100	m/min.
• Spawana	i	ocynkowana	stalowa	rama	składana	z	mocowaniami	

do	zakotwiczenia	maszyny.

F21.2.40 F21.2.70

Ø	min.-maks. 1,45	-	2,20	m 1,80	-	2,60	m

maks.	szerokość 1,50	m 1,60	m	

maks.	waga 4000	kg 7000	kg

Średnica	(1)	wału 60	mm 80	mm

Wymiary	podstawy	(długość	x	
szerokość)

0,85x0,55	m 1,30x0,75	(³)	m

Waga	(4) 55	kg 72	kg

F21.I.30 F21.I.30.1

Maks.	obciążenie	pary	
stojaków

3000	daN 3000	daN

Moment	hamujący 
1	hamulec	opcja	410.1 100	daN	m 100	daN	m

Średnica	szpuli	min.-	
maks.

0,60	-	1,60	m 0,60	-	2,10	m

Maks.	szerokość	szpuli 1,20	m 1,40	m

Średnica	 
wału	x	długość

40x1500	mm 50x1700	mm

Wymiary	każdego	ze	
stojaków	A	x	B	x	C 1,05x0,75x1,00	m 1,05x0,75x1,25	m

Waga	pary	stojaków 90	kg 120kg

F21.I.50 F21.I.100

Max	load 5000	daN 10000	daN

Braking	torque	with		1	
brake	opt.	410.1 100	daN	m 150	daN	m

Reel	diameter	min/max 0,80	-	3,00	m 1,00	-	3,60	m

Max	reel	width	of	the 1,60	m 1,80	m

Spindle	diameter	x	length 50-60x2000	mm 70-80x2200	mm

Dimensions	of	each	stand	
A	x	B	x	C 1,40x0,90x1,70	m 1,60x1,00x2,00	m

Weight	(¹) 180	kg 	240	kg

(1)	wał	nie	jest	dostarczany	w	standardowej	wersji:	opcja	402.1	 
(2)	wał	Ø	100	jest	konieczny	do	szpul	o	szerokości	>	1800	mm
(3)	wymiary	rozmontowanego	stojaka:	1,30	x	0,30	m 
(4)	waga	każdego	stojaka

stojaki	dostarczane	są	w	parach



C141 stojaki kablowe

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec 

zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A186-1
rev. 06:15 PL

Stojak na szpulę z hydraulicznym systemem pod-
noszenia sterowanym pedałem. 

Nośność Średnica 
szpuli

Pod-
stawa Wał Ø Waga

kg mm mm mm kg

C141.18 1800 700-2000 42x30 60 24

C141.30 3000 800-2500 54x34 75 55

C141.50 5000 1000-3200 80x40 75 88

C141.100 10000 1350-3600 100x50 90 100

C141 Wał wykonany z ocynkowanej rury stalowej z 
łożyskami kulkowymi.

C141.A

Średnica Długość Pojemność Waga

mm mm kg kg

C141.A60.15 60 1500 1800 18,0

C141.A75.15 75 1500 3000/5000 14,6

C141.A75.18 75 1800 3000/5000 18,5

C141.A75.20 75 2050 3000/5000 19,6

C141.A90.15 90 1500 10000 18,5

C141.A90.18 90 1800 10000 22,2

C141.A90.20 90 2050 10000 25,3

Ocynkowany stalowy kołnierz.C141.B Stożek centrujący.C141.C

do wału Ø Waga

mm kg

C141.B60 60 1,2

C141.B75 75 1,5

C141.B90 90 1,7

do wału Ø do szpuli 
otwór Ø Waga

mm mm kg

C141.C60 60 65-115 3

C141C75 75 85-130 7

C141.C90 90 110-150 8,5



C139.D
C139.C

wyposażenie do szpuli

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A225-0
rev. 05:15 PL

Zawiesie belkowe do załadunku szpul. W zestawie: oś bębna, stożki, stalowe liny, wspornik i pierścień.C136
Nośność Otwór szpuli Ø Maks. średnica 

szpuli
Maks. sze-

rokość szpuli Waga

kg mm mm mm kg

C136.45 4500 60 - 140 2600 1500 105

C136.70 7000 90 - 170 3000 1500 150

Nośność Szpula Ø Maks. szerokość 
szpuli Waga

kg mm mm kg

C139.C 1000 600 - 1200 - 18

C139.D 200 530 - 700 500 15

C139.E 1000 450 - 1000 500 17

C139.F 2500 1000 - 2000 - 30

C139.G 4000 1500 - 2500 - 38

C138 Hak do unoszenia bębna kablowego. Typ osiowy. 

Pojemność Otwór szpuli Ø Waga

kg mm kg

C138.20 2000 60 - 140 8,5

C138.50 5000 90 - 170 12

C139 Rama do rozwijania bębna kablowego:

z aluminiowymi rolkami. Dostarczana w parach
z ocynkowanymi rolkami stalowymi. Typ lekki.
z ocynkowanymi rolkami stalowymi. Typ uniwersalny.
i      C139.G  z ocynkowanymi rolkami ze stali. Typ uniwersalny.

C139.E
C139.F

C139.C

C139.D

C139.E



F10.50 przyczepy kablowe

WYPOSAŻENIE

• Rama wykonana ze spawanych profili stalowych.
• Hydrauliczne siłowniki sterowane pompą ręczną do unoszenia szpuli (opcja 447, 

podnoszenie bębna z agregatu hydraulicznego)
• Wał obracający się na łożyskach kulkowych, z ramieniem do blokowania i 

podnoszenia szpuli.
• Bezpieczna blokada mechaniczna do zabezpieczania w pozycji roboczej.
• Mechaniczna blokada obrotów szpuli w celu bezpiecznego transportu.
• 6 półosi, koła i dyszel do holowania z niską prędkością w miejscu wykonywania 

pracy, maks. 15 km/h
• Stabilizator mechaniczny po stronie dyszla.
• Ręczny hamulec postojowy przyczepy.
• Hamulec tarczowy z regulacją ręczną hamowania w celu kontroli procesu 

odwijania,

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

006 -  Oświetlenie i układ hamulcowy przyczepy.
008 -  Zawieszenie na półośkach, pneumatyczny układ hamulcowy, koła i
 oświetlenie do holowania po drodze z prędkością 20 km/h .
401 -  Urządzenia przeznaczone do obsługi stalowych szpul z podnośnikiem
 szpul (należy określić średnicę otworów w szpuli).
447 -  Silnik Diesla z pompą kontrolną obwodu hydraulicznego do unoszenia
 szpuli.
408.4  Hydrauliczny napęd szpuli przeznaczony do kontroli obrotów szpuli
 zarówno podczas nawijania jak i rozwijania kabli wraz z agregatem i
 silnikiem Diesla.
447 -  Silnik Diesla z kontrolą hydrauliczną obwodu podnośnika szpul z
 niezależnym sterowaniem.
459 -  Urządzenie pozwalające na zwężenie przyczepy do szerokości “B” na
 przyczepie min. 2,5 m.
460 -  Dostosowanie przyczepy do transportu bębnów o maksymalnej
 szerokości 3500 mm.
461 -  System mocowania bębna (zamiast systemu z wałem).
462 -  Ruchomy i regulowany drążek holowniczy ułatwiający przemieszczanie
 przyczepy w ograniczonych przestrzeniach.
463 -  Sterowany drążek holowniczy wraz z pełną osią, kołami, ramieniem do
 holowania na piątym kole.

Dystrybucja Polska OMAC
Zielone Wzgórze 6  tel. + 48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax + 48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie mor-
za i w temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń         
opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A176-0
rev. 01:15 PL

Przyczepa przeznaczona do transportu i rozwijania szpul z kablem o wadze do 4000 kg.

WYMIARY I WAGA PRZYCZEPY

Waga całkowita 5000 kg

Maksymalna średnica 
szpuli

2800 mm

Maksymalna szerokość 
szpuli

1500 mm

Parametry pracy z napędem     
opcjonalnym (opt.408.4 or 447)

Siła uciągu 0 - 9 kN

Prędkość uciągu 0 - 60 m/min



F10.100 przyczepy kablowe

WYPOSAŻENIE

• Rama wykonana ze spawanych profili stalowych.
• Siłowniki hydrauliczne zasilane z pompy ręcznej do podnoszenia szpuli.
• Wał obracający się na przegubach kulowych z ramionami do zablokowania i  

podnoszenia szpuli oraz tulejami stożkowymi do szpul drewnianych.
• Bezpieczna blokada mechaniczna do zabezpieczania w pozycji roboczej.
• Mechaniczna blokada obrotów wału do bezpiecznego transport.
• Mechaniczne wsporniki tylne.
• Sztywna oś podwójna z hamulcem ręcznym (z 4 kołami).
• Oświetlenie 12/24 V do holowania.
• Regulowane odchylane koło.
• Hamulec parkingowy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

007-A   Przyczepa, prędkość holowania 60 km/h
            Wyposażona w system ABS. (amortyzowane osie)
007-B   Przyczepa, prędkość holowania 80 km/h
            Wyposażona w system ABS i zawieszenie pneumatyczne. (amortyzowane  
 osie).
029.2 Elektryczny rozruch silnika Diesla/benzynowego z akumulatora. Opcja.   
 408.4).
038 - Sterowanie za pomocą pilota radiowego w celu obsługi nawijania/rozwijania,  
 maks. odległość 50 m (konieczne opcja 408.4 oraz 029.2).
046.A Ręczna nawijarka liny przeznaczona do równomiernego nawijania liny na  
 szpulę.
401 - Urządzenia przeznaczone do obsługi stalowych szpul z podnośnikiem szpul.
408.4 - Hydrauliczny napęd szpuli z 2 gumowymi rolkami i mechanicznym   
 popychaczem przeznaczone do kontroli obrotów szpuli zarówno podczas  
 nawijania jak i rozwijania kabli za pomocą dźwigni sterującej, wyposażony w  
 agregat i silnik benzynowy o mocy 13 KM.
410.1 Pas spowalniający na szpuli w celu spowalniania rozwijania kabla.
447 - Silnik diesla napędzający agregat.
458 - Siłowniki hydrauliczne do podnoszenia szpuli napędzane przez agregat   
 hydrauliczny.
460 - Chłodnica oleju hydraulicznego w agregacie opt.408.4 do wykonywania  
 najcięższych zadań.
461 - Urządzenie pozwalające na przemieszczanie przyczepy za pomocą kół   
 hydraulicznych które napędzają koła pneumatyczne przyczepy: w przód/w tył  
 oraz zakręty o dużym promieniu (konieczna opt.408.4). 

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A17B-1
rev. 01:15 PL

Przyczepa przeznaczona do transportu i rozwijania szpul z kablem o wadze do 10000 kg.

WYMIARY I WAGA PRZYCZEPY

Maks. waga szpuli 10000 kg

Średnica maks. 3000 mm

Szerokość maks. (1) 1600 mm

WŁAŚCIWOŚCI Z OPCJONALNYM 
NAPĘDEM  (OPcja 408.4)

Maks siła 0 - 9 kN

Maks prędkość 0 - 60 m/min



F10.120 przyczepy kablowe

WYPOSAŻENIE

• Rama wykonana z 3 profili stalowych
• Bezpieczna blokada mechaniczna w pozycji roboczej.
• Mechaniczna blokada obrotów wrzeciona dla bezpiecznego transportu.
• Prędkość holowania 40 Km/h.
• Wsparcie przednie
• Bez hamulca i oświetlenia

OPTIONAL DEVICES

006.1 12V oświetlenie
006.6 Hamulec parkingowy
425 Mechaniczne tylne podpory.
438 Podnośnik hydrauliczny bębnowy z pompą ręczną.
005.1 Tłumienie oś tandem, prędkość holowania 60 kilometrów na godzinę. W  
 komplecie z systemem ABS.
005.3 Tłumienie oś tandem, prędkość holowania 60 kilometrów na godzinę. W  
 komplecie z systemem ABS.
029.2 Rozrusznik elektryczny silnika diesel / benzyna, z baterią.
038 Sterownia radiowe, maksymalnie50 m (opc.408.4 and 029.2.
046.A Ręczny nawijak liny na bęben.
401 Urządzenie pasuje do korzystania bębne stalowego z kołowrotka-windy.
410.1 Hamulec do hamowania nawijaka bębna.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A18A-0
rev. 00:15 PL

Przyczepa przeznaczona do transportu i rozwijania szpul z kablem o wadze do 10000 kg.

TRAILER CHARACTERISTICS

Waga z bębnem 12000 kg

Max. średnica bębna 3000 mm

Max. szerokość bębna 1600 mm



F10.500 przyczepy kablowe

WYPOSAŻENIE

• Rama wykonana ze spawanych profili stalowych.
• Hydrauliczne siłowniki sterowane pompą ręczną do unoszenia szpuli (opcja 447, 

podnoszenie bębna z agregatu hydraulicznego)
• Wał obracający się na łożyskach kulkowych, z ramieniem do blokowania i  

podnoszenia szpuli.
• Bezpieczna blokada mechaniczna do zabezpieczania w pozycji roboczej.
• Mechaniczna blokada obrotów szpuli w celu bezpiecznego transportu.
• 6 półosi, koła i dyszel do holowania z niską prędkością w miejscu wykonywania 

pracy, maks. 15 km/h
• Stabilizator mechaniczny po stronie dyszla.
• Ręczny hamulec postojowy przyczepy.
• Hamulec tarczowy z regulacją ręczną hamowania w celu kontroli procesu  

odwijania, dostarczany razem z rolkami hamującymi (maks. hamowanie 150 
daNm).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006 - Oświetlenie i układ hamulcowy przyczepy.
008 - Zawieszenie na półośkach, pneumatyczny układ hamulcowy, koła i   
 oświetlenie do holowania po drodze z prędkością 20 km/h .
401 - Urządzenia przeznaczone do obsługi stalowych szpul z podnośnikiem   
 szpul (należy określić średnicę otworów w szpuli).
447 - Silnik Diesla z pompą kontrolną obwodu hydraulicznego do unoszenia   
 szpuli.
408.4 Hydrauliczny napęd szpuli przeznaczony do kontroli obrotów szpuli   
 zarówno podczas nawijania jak i rozwijania kabli wraz z agregatem i   
 silnikiem Diesla.
447 - Silnik Diesla z kontrolą hydrauliczną obwodu podnośnika szpul z   
 niezależnym sterowaniem.
459 -   Urządzenie pozwalające na zwężenie przyczepy do szerokości “B” na   
 przyczepie min. 2,5 m.
460 - Dostosowanie przyczepy do transportu bębnów o maksymalnej   
 szerokości 3500 mm.
461 -  System mocowania bębna (zamiast systemu z wałem).
462 - Ruchomy i regulowany drążek holowniczy ułatwiający przemieszczanie   
 przyczepy w ograniczonych przestrzeniach.
463 - Sterowany drążek holowniczy wraz z pełną osią, kołami, ramieniem do   
 holowania na piątym kole.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A178-0
rev. 08:15 PL

Przyczepa przeznaczona do transportu i rozwijania szpul z kablem o wadze do 50000 kg.

WYMIARY I WAGA SZPULI

Średnica maks. 5,00 m

Szerokość maks. 2,70 m

Maks. waga 50000 kg
Całkowita waga przyczepy ze szpulą: 59000 kg

PARAMETRY PRACY Z NAPĘDEM 
OPCJONALNYM (OPT.408.4)

Maks. moment       
hamujący

750 daN

Maks. moment 
odzyskany

500 daN

WYMIARY I WAGA PRZYCZEPY

L x W x H 8,80x4,20x3,00 m

WAGA 9000 kg



AGREGATY HYDRAULICZNE
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F306.09.CA 
AGREGAT HYDRAULICZNY 

• 3 pozycje dźwigni sterującej.
• manometr do monitorowania ciśnienia.
• Szybkozłączki do podłączania węży hydraulicznych.
• Zbiornik oleju hydraulicznego.
• Kółka z dyszlem do ręcznego sterowania.
• Rama zabezpieczająca agregat.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
028 - Silnik Diesla chłodzony powietrzem.
034 - Silnik z elektrycznym rozruchem z akumulatora.
078 - Zestaw elastycznych węży (o długości 10m) z szybkozłączami.
080 - System chłodzenia oleju (konieczny do pracy w ciepłym klimacie). 
090 - Jednofazowy silnik elektryczny 220 V, 3kW.
090.1 Trójfazowy silnik elektryczny 380 V, 3 kW.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

4151-0
rev. 02:15 PL

Agregat hydrauliczny z jednym obwodem hydraulicznym (typu otwartego) przeznaczony do zasilania różnego   
wyposażenia.

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 9 hp / 6,6 kW

Obroty na minutę 2800 rpm

Chłodzenie powietrze

Uruchamianie za pomocą 
linki

Wymiary AxBxC 70x50x60 m

Waga 68 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Ciśnienie robocze 150 bar

Pojemność 20 L/min

Poziom hałasu 80 dbA



F306.18.CC 
AGREGAT HYDRAULICZNY

• Panel sterujący z drążkiem do sterowania wciągarką, dynamometr i przełącznik 
maks. siły uciągu, zawór do regulacji siły napinania i zwalniania blokady  
hamulca negatywnego.

• Zespół szybkozłączy do podłączania hamownika hydraulicznego.
• Sztywna oś, opony, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z 

niską prędkością podczas wykonywania pracy.
• Metalowa obudowa z bocznymi drzwiczkami.
• Olejowy system chłodzenia.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
011 - Dodatkowy obwód hydrauliczny do podłączenia dodatkowego     
 wyposażenia, jak na przykład siłowniki hydrauliczne.
028 - Silnik Diesla chłodzony powietrzem.
028.1 Silnik Diesla chłodzony wodą.
078 - Zestaw elastycznych węży (o długości 10 m) z szybkozłączami do   
 zasilania hamownika.
078.3 Zestaw węży elastycznych (o długości 10 m) z szybkozłączami do   
 zasilania dodatkowego wyposażenia (z opcją 011).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

4135-0
rev. 06:15 PL

Agregat hydrauliczny z jednym obwodem hydraulicznym (typu zamkniętego) przeznaczony do zasilania jednej   
wciągarki hydraulicznej w celu pracy jako hamownik lub wciągarka oraz do napędzania stojaków na szpule.
Agregat jest w stanie napędzić, poza hamownikiem hydraulicznym, również inne urządzenia (patrz opcja 011).

SILNIK

Napęd silnika benzyna

Moc 18 hp / 13,2 kW

Chłodzenie powierze

Electric system 12 V

Wymiary  
AxBxC

1,20x0,90x0,95 m

Waga 68 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Przeznaczony do   
napędzania  
stojaków na szpule o 
nośności 

120-500 kN

Wydajność pompy 
(zmienna)

0-28 cm³

Ciśnienie robocze 210 bar

DOSTĘPNY ROWNIEŻ MODEL 
F306.21.CC

Napęd silnika diesel

Moc 21 hp / 15,4 kW

Instalacja elektryczna 12 V

Układ chłodzenia powietrze

Przeznaczony do 
napędzania  
stojaków na szpule o 
nośności

300-500 kN

Wydajność pompy 
(zmienna) 0-40 cm³

Ciśnienie robocze 210 bar
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21.12 liny stalowe nieskrętne

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A425-0
rev. 12:15 PL

Przeciwskrętna ocynkowana lina stalowa przeznaczona specjalnie do prac związanych z wciąganiem przewodów. 
Lina składa się z 12 zaplecionych pokrętek. Wysoka odporność na zerwanie, przeciwskrętna, elastyczna, bezpieczna i 
łatwa w obsłudze.
Liniowy kontakt pomiędzy pokrętkami zapewnia małe naprężenia liny. 
Lina dostarczana jest na stalowych lub drewnianych szpulach.

(*) inne długości na zamówienie

OPCJONALNE
146.2 Zaplecione pętle na obydwu końcach liny.
146.3 Zaciśnięte pętle na obydwu końcach liny.

Średnica nominalna Budowa Obciążenie zrywające Waga Standardowe     
długości (*)

mm liczba pokrętek kN kg/m m

21.12.08 8 12 44 0,22 1000

21.12.10 10 12 72 0,35 1000

21.12.13 13 12 105 0,55 1000

21.12.16 16 12 163 0,80 1000

21.12.18 18 12 235 1,07 800

21.12.20 20 12 268 1,24 1000

21.12.22 22 12 330 1,56 900

21.12.24 24 12 380 1,76 800

21.12.28 28 12 479 2,57 600

21.12.30 30 12 480 3,12 500



liny

WYPOSAŻENIE

• OPCJONALNE
• Pętle zaciskane metalowymi kołnierzami na końcach (uwaga: 

pętle zaciskane charakteryzują się     
obciążeniem zrywającym o 30-35% niższym aniżeli w  
przypadku samej liny).

• Pętle zszywane (uwaga: dostępne do Ø18 mm.  Obciążenie 
zrywające pętli zszywanej jest identyczne jak w przypadku 
samej liny).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 

A430-0
rev. 13:15 PL

22...1
Lina prowadząca wykonana z poliestrowej siatki stanowiącej otulinę i wytrzymałego rdzenia nylonowego. Podwójnie 
skręcana. Wysoka odporność na przetarcie i promienie UV. Kolor biały.
Lina dostarczana jest na drewnianych szpulach lub w zwojach

• OPCJONALNE
• Ręcznie zaplatane końcówki.

22...2
Lina prowadząca wykonana z polipropylenu i poliestrowej siatki o wysokiej gęstości, z 12 splecionych pasm. Lekka, 
łatwa w obsłudze, wodoodporna i odporna na promienie UV. Łatwa do zaplatania bez użycia specjalnych narzędzi.    
Kolor zielony.
Lina dostarczana jest na drewnianych szpulach lub w zwojach

Średnica nomi-
nalna

Wydłużenie liny pod obciążeni-
em

Obciążenie 
zrywające Waga Długości standardowe

mm przy 10% OZ 
(1)

przy 30% OZ 
(2) daN kg/m m

22.06.1 6 4% 7,5% 750 0,027   500  1000  1500  2000  3000

22.08.1 8 4% 7,5% 1.200 0,045   500  1000  1500  2000  3000

22.10.1 10 4% 7,5% 2.000 0,073   500  1000  1500  2000  3000

22.12.1 12 4% 7,5% 3.500 0,115   500  1000  1500  2000  3000

22.14.1 14 4% 7,5% 4.300 0,142   500  1000  1500  2000

22.16.1 16 4% 7,5% 5.000 0,195   500  1000  1500  2000

22.18.1 18 4% 7,5% 5.800 0,240   500  1000  1500

22.20.1 20 4% 7,5% 6.500 0,295   500  1000  1500

22.22.1 22 4% 7,5% 8.300 0,350   500  900

22.24.1 24 4% 7,5% 9.500 0,410   500  800

(1) stopień wydłużenia przy 10% obciążenia zrywającego
(2) stopień wydłużenia przy 30% obciążenia zrywającego

Średnica nominalna
Wydłużenie liny pod 

obciążeniem (przy 50% 
OZ)

Obciążenie zrywające Waga Długości standardowe

mm  % daN kg/m m

22.10.2 10 5% 1.500 0,040   1000

22.12.2 12 5% 2.300 0,060   1000

22.14.2 14 5% 2.800 0,075   1000

22.16.2 16 5% 3.300 0,088   1000

22.18.2 18 5% 4.500 0,120   1000

22.20.2 20 5% 5.500 0,150   1000  

22.22.2 22 5% 6.200 0,165   800



liny

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE
Pętle zaciskane metalowymi kołnierzami na końcach    
(uwaga: pętle zaciskane charakteryzują się obciążeniem   
zrywającym o 30-35% niższym aniżeli w przypadku    
samej liny).
02 - Pętla zaplatana ręcznie.
03 - Uchwyt z pętlą.
04 - Szpula stalowa Ø 1100, 1400 lub 1600 mm.

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A435-0
rev. 04:15 PL

23...P
Lina z rdzeniem Dyneema i poliestrową otuliną.
Lina dostarczana jest na drewnianych szpulach lub w zwojach
(na zamówienie dostarczamy na metalowych szpulach opcja 04)

OPCJONALNE
Pętle zaciskane metalowymi kołnierzami na końcach    
(uwaga: pętle zaciskane charakteryzują się obciążeniem   
zrywającym o 30-35% niższym aniżeli w przypadku    
samej liny).
02 - Pętla zaplatana ręcznie.
03 - Uchwyt z pętlą.

23...D
Lina Dyneema o najwyższej wytrzymałości.
Dobra odporność na przetarcie.

Lina dostarczana jest na drewnianych szpulach lub w zwojach
(na zamówienie dostarczamy na metalowych szpulach opcja 04)

Średnica nomi-
nalna

Wydłużenie 
liny pod ob-
ciążeniem

Obciążenie 
zrywające Waga Długości standardowe

mm % daN kg/m m

23.05.P 5 3% 950 0,020   500  1000  1500  2000  3000

23.06.P 6 3% 1.400 0,025   500  1000  1500  2000  3000

23.08.P 8 3% 2.800 0,040   500  1000  1500  2000  3000

23.10.P 10 3% 3.800 0,065   500  1000  1500  2000  3000

23.12.P 12 3% 5.800 0,095   500  1000  1500  2000

23.14.P 14 3% 7.600 0,115   500  1000  1500  2000

23.16.P 16 3% 10.500 0,155   500  1000

(2) stopień wydłużenia przy 8% obciążenia zrywającego

Średnica nominalna Wydłużenie liny pod 
obciążeniem (2%) Obciążenie zrywające Waga Długości standardowe

mm  % daN kg/m m

23.06.D 6 3% 3.00 0,02 500  1000  1500  2000  3000

23.08.D 8 3% 4.800 0,03 500  1000  1500  2000  3000

23.10.D 10 3% 8.200 0,05 500  1000  1500  2000  3000

23.12.D 12 3% 10.000 0,07 500  1000  1500  2000  

23.14.D 14 3% 14.000 0,08 500  1000  1500  2000  

23.16.D 16 3% 17.000 0,12 500  1000  1500  2000  

23.18.D 18 3% 22.000 0,17 500   800   1000 

23.20.D 20 3% 26.500 0,20 500   800   1000 



lina ze stali polerowanej

WYPOSAŻENIE

• OPCJONALNE
• Ocynk

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A440-0
rev. 06:15 PL

C02...AC
Lina ze stali polerowanej 
216 drutów + stalowy rdzeń. Budowa 6 (14+7/7+7+1) 
WS+WR. 
Skrosowana w prawo i w lewo. 
UNI 7297-74.
Wytrzymałość drutów: 180 kg/mm²

Średnica 
nominalna

Średnica 
drutów

Obciążenie 
zrywające Waga

mm mm kN kg/m

6 0,38 27,2 0,15

8 0,50 47,3 0,28

10 0,62 75 0,43

11 0,68 89 0,52

12 0,75 108 0,62

14 0,77 131 0,82

16 0,88 168 1,07

18 0,99 220 1,35

20 1,10 270 1,68

22 1,22 320 2,03

24 1,33 380 2,40

26 1,44 450 2,83

28 1,55 504 3,30

30 1,66 600 3,80

32 1,77 670 4,33

C02...AL
Lina ze stali polerowanej
216 drutów + tekstylny rdzeń. Budowa 6 (14 + 7/7 + 7 
+1) WS + FC
Skrosowana w prawo.
UNI 7297-74.
Wytrzymałość drutów: 180 kg/mm².

Średnica 
nominalna

Średnica 
drutów

Obciążenie 
zrywające Waga

mm mm kN kg/m

6 0,33 21,5 0,14

8 0,44 38 0,24

10 0,57 60 0,38

11 0,63 72,5 0,46

12 0,68 86 0,55

14 0,80 120 0,74

16 0,90 158 0,96

18 1,00 200 1,20

20 1,12 248 1,49

22 1,24 299 1,82

24 1,34 350 2,14

26 1,43 410 2,48

28 1,55 490 2,99

30 1,66 569 3,45

C02...AR
Polerowana lub ocynkowana lina stalowa wykonana z 216 
drutów, “splot kompaktowy”, wysoka odporność z meta-
lowym rdzeniem.
Wytrzymałość drutów: 220 kg/mm²

Średnica 
nominalna

Średnica 
drutów

Obciążenie 
zrywające Waga

mm mm kN kg/m

10 0,59 90,2 0,45

11 0,66 111 0,55

12 0,72 132 0,67

13 0,78 153 0,78

14 0,84 176 0,90

16 0,96 240 1,18

18 1,08 294 1,48

20 1,20 367 1,85

22 1,32 443 2,25

24 1,41 525 2,50

26 1,53 613 3,04

28 1,64 704 3,64

30 1,76 809 4,20

C02...LR
Lina ze stali polerowanej
133 drutów
Budowa 19x7.
Splot długi lub zwykły.
Wytrzymałość drutów 200 kg/mm².

Śred-
nica 

nomi-
nalna

Średnica 
drutów Sect. Obciążenie 

zrywające Waga

mm mm mm2 kN kN (¹) kg/m

Lang lay

6 0,38 16,5 26 26 0,15

8 0,51 29,3 48,1 46,1 0,27

10 0,64 45,7 72,1 72,1 0,41

11 0,70 55,3 87,2 87,2 0,50

12 0,76 65,8 104 104 0,60

13 0,83 77,3 122 122 0,70

14 0,89 89,6 141 141 0,81

16 1,02 117 185 185 1,06

18 1,15 148 234 234 1,34

Regular lay

20 1,27 183 288 281 1,66

22 1,40 221 349 340 2,01

24 1,53 263 415 405 2,39
(¹)galvanised type



POJEMNOŚĆ SZPULI (długość liny)

Średnica liny(mm) F162.060
F164.060

F162.110
F164.110

F162.140
F164.140

F162.160
F164.160

F162.190
F164.190

F162.220
F164.220

6 2000 6300 13000 17000 25000 -

7 1500 4500 9000 12000 18000 -

8 1200 3500 6000 5500 14000 -

9 900 2800 5400 7500 11000 -

10 800 2300 4400 6000 9000 33000

11 500 1900 3600 5000 7500 31000

12 450 1600 3000 4200 6000 22000

13 400 1400 2600 3600 5400 19000

14 300 1250 2200 3000 4600 16000

16 250 1000 1700 2400 3500 13000

18 - 800 1300 1900 2800 10000

20 - 650 1100 1600 2200 8000

22 - 500 900 1200 1900 6000

24 - - 750 1000 1500 5000

26 - - 650 900 1300 4500

28 - - 560 800 1100 4000

30 - - 490 700 1000 3500

32 - - 430 600 850 3000

stalowe szpule do lin

WYPOSAŻENIE

• OPCJONALNIE
• 01. W pełni ocynkowane.
• 02. Dwie standardowe tarcze.
• 03. Dwie tarcze wyposażone w łożyska kulkowe.
• 04. Wzmocniona stal, wykonana z kwadratowych profili  

stalowych (30% cięższa od wersji standardowej).

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

A310-1
rev. 02:15 PL

F162
Malowana stalowa szpula do kabli, wraz z demontowaną 
tarczą centralną i trzpieniami.

F164
Malowana stalowa szpula stożkowa z otwieranym bokiem. 
Otwierany bok i bęben w kształcie ściętego stożka  
pozwalający na łatwe zdejmowanie nawoju przewodu. 
Dostarczana razem z demontowaną tarczą i trzpieniami.

Uwaga: powyższe wartości mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się w zależności od rodzaju liny

• OPCJONALNIE
• 01. W pełni ocynkowane.
• 02. Dwie standardowe tarcze.
• 03. Dwie tarcze wyposażone w łożyska kulkowe.
• 05. Rdzeń bębna pokryty blachą stalową.

Rodzaj 
mocowania Wymiary

Waga (bez 
liny)

A B C D E F F162

mm mm mm mm mm mm kg

F162.060 700 530 460 219 50 27

F162.110 1100 560 460 570 420 50 66

F162.140 1400 560 460 570 420 50 105

F162.160 1600 560 460 570 420 50 120

F162.190 1900 560 460 570 420 50 140

F162.220 2200 1560 1400 1010 420 100 950

Typ Wymiary Waga (bez 
liny)

A B C D E F F164

mm mm mm mm mm mm kg

F164.060 700 530 460 219 50 40

F164.110 1100 560 460 570 420 50 85

F164.140 1400 560 460 570 420 50 115

F164.160 1600 560 460 570 420 50 130

F164.190 1900 560 460 570 420 50 220

F164.205 2050 1310 1170 630 420 50 550

F164.220 2200 1310 1170 1010 420 100 1050



WYPOSAŻENIE

6





Wymiary  mm dla liny B.L. (¹) Waga

A H B Ø R Ø mm kN kg

GF.10.00 68 14 36 17 13 10/12 70 0,20

GF.13.00 76 17 37 21 15 13/14 110 0,30

GF.16.00 96 19 50 22 20 16 160 0,60

GF.18.00 110 25 56 24 22 18/20 220 0,90

GF.24.00 125 26,5 60 28 24 22/24 360 1,30

GF.26.00 168 30 72 38 30 26/28 750 3,00

GF.32.00 178 35 80 44 34 28/32 850 3,50

łączniki do lin

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą 
ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

C110-0
rev. 21:15 PL

GF..00
Łącznik wykonany ze stali ocynkowanej o wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do łączenia odcinków lin   
prowadzących i ciągnących. Zaprojektowana do przejścia przez rowki kabestanów wciągarek.

(1) minimalne obciążenie zrywające

F82
Łącznik liny. Przeznaczony do łączenia odcinków liny ciągnącej. Dostosowany do przechodzenia przez kabestany  
wciągarek. Jego kształt ogranicza napięcia pętli podczas przejścia przez kabestany: pętle pracują na specjalnych  
obrotowych trzpieniach. Łatwe otwieranie. Wykonany ze stali ocynkowanej o dużej wytrzymałości.

Wymiary  mm dla liny (¹) B.L. (²) Waga

A B C Ø max mm kN kg

F82.10 66 28 12 10 130 0,25

F82.13 86 36 17 16 190 0,50

F82.16 102 45 19 18 260 0,80

F82.18 115 50 21 20 320 1,15

F82.24 140 60 27 24 480 1,60

F82.28 160 73 32 30 880 3,45

F82.32 180 80 35 32 950 3,95

F250.R
Odprężacz skrętu , przeznaczony do łączenia lin i przewodów. Zaprojektowany w celu zapobieżenia nadmiernemu 
skręcaniu. Wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w łożysko osiowe ułatwiające obracanie.

Wymiary
  mm

dla liny (¹) Min. obciążenie 
zrywające Waga

A B C Ø max mm kN(²) kg

F250.R.06 60 18 8,5 7 12 0,10

F250.R.08 95 25 10 9 25 0,36

F250.R.12 118 33 15 14 80 0,60

F250.R.13 130 40 17 16 120 0,90

F250.R.16 165 45 20 18 190 1,50

F250.R.18 180 50 22 22 245 2,30

F250.R.24 230 60 28 26 395 3,10

F250.R.28 310 80 36 32 780 7,00

F250.R.32 345 85 42 38 850 10,50

(1) należy zweryfikować zgodność wartości obciążenia zrywającego liny i łącznika
(2) minimalne obciążenie zrywające

(1) należy zweryfikować zgodność wartości obciążenia zrywającego liny i łącznika



Ø przewodu
min. – 
maks.

Długość 
opończy (1)

Długość 
opończy (2)

Obciążenie 
zrywające

mm mm mm daN

C08.01 10-15 600 900 2000

C08.02 15-20 600 900 2000

C08.03 20-25 600 1000 2500

C08.04 25-30 600 1200 3000

C08.05 30-40 700 1500 4500

C08.06 25-45 700 1500 5000

C08.07 40-50 800 1500 5000

C08.08 45-60 800 1600 5000

C08.09 60-80 800 1800 8000

C08.10 80-100 1000 2000 10000

C08.11 100-140 1200 2000 10000

C08.12 140-170 1200 2000 10000

opończe ciągnące do przewodów podziemnych

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

C130-0
rev. 05:15 PL

C08
Opończa do wciągania przewodów podziemnych  
zakończona pętlą. 
Dostępna jest również opończa typu wydłużonego art. 
C08.L.

(1) opończa standardowa (2) opończa przedłużona art. C08.L

C09
Opończa łącząca do wciągania przewodów ziemnych.

C10
Opończa z dwiema pętlami do ciągnięcia kabli ziemnych.

Ø przewodu
min. – 
maks.

Długość 
opończy (2)

Obciążenie 
zrywające

mm mm daN

C09.01 10-15 1200 2000

C09.02 15-20 1200 2000

C09.03 20-25 1200 2500

C09.04 25-30 1200 3000

C09.05 30-40 1400 5000

C09.06 25-45 1400 5000

C09.07 40-50 1600 5000

C09.08 45-60 1600 5000

C09.09 60-80 1600 8000

C09.10 80-100 2000 10000

C09.11 100-140 2400 10000

C09.12 140-170 2400 10000

C11
Opończa z dwiema pętlami i otwartym rękawem do ciąg-
nięcia kabli ziemnych.

Ø przewodu
min. – 
maks.

Długość 
opończy

Obciążenie 
zrywające

mm mm daN

C10.01 10-15 800 2000

C10.02 15-20 800 2000

C10.03 20-25 800 2500

C10.04 25-30 800 3000

C10.05 30-40 1000 4500

C10.06 25-45 1000 5000

C10.07 40-50 1000 5000

C10.08 45-60 1000 5000

C10.09 60-80 1000 8000

C10.10 80-100 1200 10000

C10.11 100-140 1400 10000

C10.12 140-170 1400 10000

Ø przewodu
min. – maks.

Długość 
opończy

Obciążenie 
zrywające

mm mm daN

C11.01 10-15 800 2000

C11.02 15-20 800 2000

C11.03 20-25 800 2500

C11.04 25-30 800 3000

C11.05 30-40 1000 4500

C11.06 25-45 1000 5000

C11.07 40-50 1000 5000

C11.08 45-60 1000 5000

C11.09 60-80 1000 8000

C11.10 80-100 1200 10000

C11.11 100-140 1400 10000

C11.12 140-170 1400 10000

C11.13 170-200 1400 10000



C108 akcesoria do układania kabli podziemnych

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 

mają charakter jedynie orientacyjny.

E230-0
rev. 04:15 PL

C108.A

Rolka kablowa 
ze stali ocynkowanej. 

Maks.     
obciążenie

180 kg

Maks. kabel Ø 120 mm

Rolka Ø 70/110 x 185 mm

Wymiary 300 x 240 x 250 mm

Waga 4,1 kg

C108.A1

Wersja wzmocniona, 
z rolką obracającą się na  
szczelnych łożyskach.
Maks.     
obciążenie

400 kg 

Maks. kabel Ø 180 mm

Rolka Ø 80/130 x 280 mm

Wymiary 300 x 300 x 260 mm

Waga 7,1 kg

C108.B

Aluminium cable roller with  
galvanised steel base. 

Max load 200 kg

Max cable Ø 120 mm

Roller Ø 75/115 x 175 mm

Dimensions 300 x 240 x 250 mm

Weight 4,5 kg

C108.C

Prosta rolka kablowa 
z 3 rolkami aluminiowymi.

Maks.     
obciążenie

200 kg

Maks. kabel Ø 150 mm

Rolka Ø 50/60 x 100 mm

Wymiary 250 x 250 x 250 mm

Waga 4,9 kg

C108.D

Nylonowa rolka kablowa z zabu-
dowanymi bokami.

Maks.     
obciążenie

80 kg

Maks. kabel Ø 60 mm

Rolka Ø 50/125 x 200 mm

Waga 3 kg

C108.E

Pozioma rolka kablowa           
ocynkowana.

Maks.     
obciążenie

400 kg

Maks. kabel Ø 120 mm

Rolka Ø 75/110 x 800 mm

Wymiary 850 x 250 x 250 mm

Waga 13 kg

C108.E1

Wersja wzmocniona z rolką 
obracającą się na uszczelnionych 
łożyskach. 
Maks.     
obciążenie

1000 kg

Rolka Ø 80 x 950 mm

Wymiary 1000 x 250 x 250 mm

Waga 22 kg

C108.F

Ocynkowana prowadnica kabla.

Maks.     
obciążenie

300 kg

Rolka Ø 35 x 620 mm

Wymiary 1050 x 470 x 520 mm

Waga 14 kg

C108.F1

Wersja wzmocniona z rolkami obra-
cającymi się na uszczelnionych 
łożyskach.
Maks.     
obciążenie

1000 kg

Rolka Ø 80 x 700 mm

Wymiary 1200 x 600 x 450 mm

Waga 28 kg

C108.R

Zsuwnia rolkowa do rozwijania przewodu ze szpuli.  
Malowana rama stalowa z ocynkowanymi rolkami 
poziomymi i pionowymi na uszczelnionych łożyskach. 
Całkowicie demontowana w celu ułatwienia tran-
sportu. Wyposażona w otwierane zabezpieczenie 
antypoślizgowe.

Rolki poziome Ø 80 x 1800 mm

Rolki pionowe Ø 80 x 300 mm

maks. obciążenie 1500 kg

Maks. kabel Ø 180 mm

Waga 480 kg

Maks. waga każdego                   
rozmontowanego elementu: 85 kg



C109 akcesoria do układania lini kablowej

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w 
temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. 
Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki 

mają charakter jedynie orientacyjny.

E240-0
rev. 06:15 PL

C109.A Regulowana, narożna rolka 
kablowa ze stali ocynkowa-
nej.
Maks. ob-
ciążenie

300 kg

Maks. 
kabel

Ø 120 mm

Rolki Ø 83x200 mm

Wymiary 370x330x420 mm

Waga 17 kg

C109.A

Wersja wzmocniona z rolkami obra-
cającymi się na uszczelnianych łożyskach
Maks. obciążenie 1000 kg

Maks. kabel Ø 180 mm

Rolki Ø 90x250 mm

Wymiary 400x360x420 mm

Waga 27 kg

C109.A1

C109.B
Narożna rolka kablowa ze 
stali ocynkowanej.

Maks. ob-
ciążenie

300 kg

Maks. 
kabel

Ø 120 mm

Rolki Ø 75/110x185 mm

Wymiary 550x340x370 mm

Waga 14 kg

C109.B
Wersja z rolkami alumi-
niowymi.
Maks. ob-
ciążenie

350 kg

Maks. 
kabel

Ø 120 mm

Rolki Ø 70/130x170 mm

Wymiary 550x340x370 mm

Waga 17 kg

C109.B1
Wersja wzmocniona z uszczel-
nionymi łożyskami.
Maks. ob-
ciążenie

1000 kg

Maks. 
kabel

Ø 180 mm

Rolki Ø 80/130x280 mm

Wymiary 600x400x420 mm

Waga 31 kg

C109.B2

C109.C Moduł rolkowy do zakrętów, składający 
się z 12 rolek poziomych oraz 6 pio-
nowych. Wykonany ze stali ocynkowanej.

Maks. ob-
ciążenie

200 kg

Rolki Ø 32x180 mm

Wymiary 230x1300 mm

Waga 28 kg

C109.C

Rolki ocynkowane,           
galwanizowane.
Maks. ob-
ciążenie

100 kg

Rolki Ø 32x185 mm

C109.DC109.D

Ocynkowana prowadnica 
rolkowa z obrotową podstawą.

Maks. ob-
ciążenie

120 kg

Rolki Ø 75/110x130 mm

Wymiary 350x250x210 mm

Waga 5,8 kg

C109.EC109.E
Wersja wzmocniona ze stali    
malowanej.
Maks. ob-
ciążenie

200 kg

Rolki Ø 135/205x80 mm

Wymiary 315x250x230 mm

Waga 18,2 kg

C109.E1

Ocynkowana osłona kabla.

Maks. ob-
ciążenie

80 kg

Wymiary 45x13x20 mm

Waga 2 kg

C109.F
C109.F

rolki wymiary
mm

waga
kg

C109.D.3
C109.D.4
C109.D.5
C109.D.6

3
4
5
6

420x230x120
540x230x120
670x230x120
820x230x120

4,0
4,5
5,0
6,0



C109 akcesoria do układania kabli podziemnych

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

E241-0
rev. 05:15 PL

C109.G
Ocynkowana szyna z 3 rolka-
mi do studzienek
Rolki Ø 75/110x180 mm

Wymiar 500x220x400 mm

Waga 13 kg

C109.G
Wersja z rolkami aluminiowymi.

Rolki Ø 70/130x170 mm

Wymiary 500x220x400 mm

Waga 17 kg

C109.G1

C109.H
Regulowany drążek rozporowy 
z aluminiową rolką kablową.

Rolki Ø 110/210x110 mm

C109.H

C109.I
Dwa regulowane drążki 
rozporowe z aluminiową 
rolką kablową. 

Rolki Ø 110/210x110 mm

C109.I

Prowadnica kabla z 4 rolkami 
zabezpieczającymi 

C109.LC109.L

Prowadnica kabla z 4 rolkami 
zabezpieczającymi 

C109.MC109.M
Regulowany drążek  
rozporowy do prowadnicy 
C109.M

C109.MA

Rolki Ø 60 mm

Prześwit 
pomiędzy 
rolkami 250 mm

Wymiary 550x130x500 mm

Waga 15 kg

Prowadnica kabla z 4 rolkami 
zabezpieczającymi Ø 60 mm 
(C109.M), w komplecie z 
regulowanym drążkiem 
rozporowym (C109.MA)

C109.MB

Roolki Ø 60 mm

Prześwit 
pomiędzy 
rolkami 250 mm

Wymiary 400x400x80 mm

Waga 3 kg

długość 
drążka

mm

waga
kg

C109.H.1
C109.H.2
C109.H.3
C109.H.4
C109.H.5
C109.H.6

300-500
500-800
600-1000
1000-1500
1500-1800
1800-2400

9,5
10
13
16
18
23

długość 
drążka

mm

waga
kg

C109.I.1
C109.I.2
C109.I.3
C109.I.4
C109.I.5
C109.I.6

300-500
500-800
600-1000
1000-1500
1500-1800
1800-2400

12
15
19
24
27
30

długość 
drążka

mm

waga
kg

C109.MA.1
C109.MA.2
C109.MA.3
C109.MA.4

500-800
600-1000
1000-1700
1400-2400

7
10
12
14

długość 
drążka

mm

waga
kg

C109.MB.1
C109.MB.2
C109.MB.3
C109.MB.4

500-800
600-1000
1000-1700
1400-2400

10
13
15
17



C110 akcesoria do układania linii kablowej

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

E250-0
rev. 05:15 PL

C110.A
Urządzenie do wprowadzania 
kabla lub liny, ze stali ocyn-
kowanej. 

Promień łuku 420 mm

C110.A

C110.B
Urządzenie do wprowadzania 
kabla lub liny, ze stali ocyn-
kowanej. 

C110.B

C110.C
Zapasowe gniazdo galwa-
nizowane do urządzeń do 
wprowadzania liny C110.A 
oraz C110.B.

C110.C

Dwuczęściowe zabezpieczenie 
kabla.

C110.DC110.D

Prosta, galwanizowana rura 
zabezpieczająca do kabla

C110.EC110.E

Galwanizowana, wygięta rura 
do zabezpieczania kabla.

C109.FC109.F

Promień łuku 1000 mm

Ø gniazda
mm

waga
kg

C110.B.07
C110.B.09
C110.B.10
C110.B.12
C110.B.15 
C110.B.17

75
90
101
114
152
168

22,0
22,5
23,0
23,7
24,5
25,0

Ø gniazda
mm

waga
kg

C110.A.07
C110.A.09
C110.A.10
C110.A.12
C110.A.15
C110.A.17

75
90
101
114
152
168

16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.C.07
C110.C.09
C110.C.10
C110.C.12
C110.C.15
C110.C.17

75
90
101
114
152
168

1,0
1,5
1,7
1,9
2,0
2,1

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.D.07
C110.D.09
C110.D.10

75
89
114

3,6
3,8
4,0

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.E.07
C110.E.09
C110.E.10
C110.E.12
C110.E.13

76
89
114
140
230

1,0
1,8
2,4
3,1
4,0

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.F.07
C110.F.09
C110.F.10
C110.F.12

76
89
114
140

1,0
2,3
2,8
4,0

Rękaw do wprowadzania 
kabla, długość 3 m.

C109.FC109.G Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.G.09
C110.G.10
C110.G.12

89
102
114

13,5
14,0
15,0



C110 akcesoria do układania linii kablowej

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. 
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie 

bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

E251-0
rev. 04:15 PL

C110.H
Ocynkowane kolano zabezpieczające.

C110.H

C110.I
Ocynkowane kolano zabezpieczające 
z uchwytem i buforem.

C110.I

C110.L
Ocynkowana prowadnica kabla z 
teflonową rolką.

C110.L

Ocynkowana osłona kabla z 
rolką.

C110.MC110.M

Ocynkowane urządzenie do 
wprowadzania kabla z regulowaną 
podwójną osłoną.

C110.PC110.P

Ocynkowane, narożne prowadnice 
rolkowe do układania kabli w  
studzienkach. 
Długość 1200-1700 mm. 

C109.QC109.Q

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.I.09
C110.I.10
C110.I.11
C110.I.12

89
102
114
133

1,50
1,60
1,75
2,00

Ø zewnętrzna
mm wagakg

C110.H.07
C110.H.09
C110.H.10
C110.H.12

75
89
102
114

1,10
1,25
1,40
1,55

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.L.03
C110.L.04
C110.L.05
C110.L.06
C110.L.07
C110.L.09

32
41
51
61
75
93

0,7
0,8
0,9
1,1
1,3
1,5

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.M.05
C110.M.06
C110.M.07
C110.M.09
C110.M.10
C110.M.12
C110.M.13
C110.M.15

51
61
75
89
114
133
140
152

4,0
4,2
4,5
5,0
6,0
7,0
7,3
7,5

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.Q.09
C110.Q.10
C110.Q.12
C110.Q.15
C110.Q.17

90
101
114
152
168

28
34
42
51
56

Ø zewnętrzna
mm

waga
kg

C110.P.05
C110.P.07
C110.P.09
C110.P.10
C110.P.12
C110.P.13
C110.P.15
C110.P.17
C110.P.20

51
75
89
114
133
140
152 
169
196

2,5
3,5
4,2
5,0
6,2
6,4
6,6
7,4
8,3



C46 spirale z włókna szklanego do przepustów kablowych

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów  fax +48 76 749 70 90
www.omac-italy.pl  info@omac-italy.pl

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 
20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec 

zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.

E310-0
rev. 06:15 PL

Spirala z włókna szklanego (z miedzianym rdzeniem lub bez) przeznaczona do wprowadzania liny ciągnącej w           
przepustach, czyszczenia przepustów oraz układania kabli. Nawinięta na obrotową szpulę ze stali ocynkowanej.          
W zestawie ze złączami na obydwu końcach oraz końcówką z szeklą. 

C46.A.11

ACCESSORIES

Złączka obrotowa z gwintowanymi 
otworami M12 do spiral Ø 9 oraz 11 
mm.

C46.D4
Włókno Ø 4,5 mm.
Nawinięta na nieobrotową szpulę pionową (typ VN) Ø 330 
mm.
Dostępne długości:20, 30, 40, 50, 60, 70 oraz 80 m.

C46.D6
Włókno Ø 6 mm.
Nawinięta na nieobrotową szpulę pionową (typ VN) Ø 550 
mm; na zamówienie: na szpuli poziomej (typ H).
Dostępne długości: 30, 40, 50, 60, 70 oraz 80 m.
Dostępne również z rdzeniem miedzianym: art.  C46.R6 

C46.D9
Włókno Ø 9 mm.
Nawinięta na szpulę pionową z kołami (typ VC) Ø 800 
mm.
Dostępne długości: 50, 60, 70, 80 oraz 100 m.

C46.D11
Włókno Ø 11 mm.
Nawinięta na szpulę pionową (typ VC) Ø 800 lub 1200 mm. 
Dostępne długości na szpuli Ø 800 mm: 100 oraz 120 m
Dostępne długości na szpuli Ø 1200 mm150, 200, 250 oraz    
300 m.
Dostępne również z rdzeniem miedzianym art.  C46.R11 

C46.A.12
Końcówka prowadząca z szeklą i 
gwintowanym otworem. Otwór z 
gwintem M6 do spirali Ø 6 mm. 

C46.A.13
Nylonowa kula do spiral Ø 9 i 11 
mm, z gwintowanym otworem M12.

C46.A.14
Prowadnica rolkowa ze stopu aluminium. 
Z otworem gwintowanym M6 do spirali 
Ø 6 mm, lub M12 do spiral Ø 9 oraz 11 

C46.A.17
Zaczep hakowy do łączenia 2 spiral (pary), 
z gwintowanym otworem M12. Dostępne 
do rur Ø 80, 100 oraz 125 mm.

C46.A.18
Nylonowa szczotka do przepychania      
przepustów,  od  Ø 34 do Ø 320 mm.

C46.A.19
Zestaw naprawczy do spiral (złączka i 
klej).

C46.A.20
Nylonowy trzpień do przepychania       
przepustów od Ø 34 do Ø 320 mm.
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