
AKCESORIA 

MODEL C46 Włókno szklane i akcesoria  
    

 OMAC Dystrybucja Polska  

 59-300 Lubin      tel. 076-742-83-20    Podane parametry pracy dotyczą Maszyny 
 ul. Kolejowa 17           fax. 076-743-70-90    bez opcji dodatkowych w temperaturze 20°C 
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C46  Włókno szklane (z lub bez rdzenia miedzianego) przeznaczone do ciągnięcia liny w 

przepustach oraz oczyszczania kanałów, i do układania przewodów. Nawinięte na 
obracającym się bębnie z ocynkowanej stali. Kompletne ze złączkami na końcach, możliwe 
połączenie z szeklą. 
 

C46.D4  Włókno szklane o średnicy Ø 4,5 mm 

 Nawinięte na pionową, bez kółek szpulę typ (VN) o średnicy  330 mm 
 Możliwe długości; 30, 40, 50, 60, 70 i 80 m 

 

C46.D6  Włókno szklane o średnicy Ø 6 mm 

 Nawinięte na pionową, bez kółek szpulę typ (VN) o średnicy  550 mm, na 
zamówienie możliwa pozioma szpula typ (H) 

 Możliwe długości; 30, 40, 50, 60, 70 i 80 m,  
 Również możliwe włókno z miedzianym rdzeniem - model C46.R6   
 

C46.D9  Włókno szklane o średnicy Ø 9 mm 

 Nawinięte na pionową, na kółkach szpulę typ (VC) o średnicy  800 mm 
 Możliwe długości; 50, 60, 70, 80 i 100 m 

 

C46.D11  Włókno szklane o średnicy Ø 11 mm 

 Nawinięte na pionową, na kółkach szpulę typ (VC) o średnicy  
800 lub 1200 mm 

 Możliwe długości dla szpuli ø 800 mm; 100 i 120 m 

 Możliwe długości dla szpuli ø 1200 mm; 150, 200, 250 i 300 m 

 Również możliwe włókno z miedzianym rdzeniem - model C46.R11   
 

typ (H) 

typ (VC) 

typ (VN) 

C46.A.11  Gwintowany przegub gwintowany otwór M12  

dla włókna szklanego o średnicy Ø 9 i 11 mm 
 

C46.A.12  Końcówka prowadząca z jarzmem 

i gwintowanym otworem M6 dla włókna szklanego 
o średnicy ø 6 mm oraz  M12 - Ø 9 i 11 mm 
 

C46.A.13  Nylonowa kula z gwintowanym otworem M6 

dla włókna szklanego o średnicy Ø 9 i 11mm 
 

C46.A.14   Rolka dociskowa ze stopu aluminium 

z gwintowanym otworem M6 na włókno szklane Ø 6 mm 
oraz gwintowanym otworem M12 - Ø 9 i 11 mm  
 

C46.A.17   Zaczep hakowy do łączenia 2 odcinków 

włókna szklanego (para), z gwintowanym otworem M12. 
Dostępne dla rur Ø 80, 100 i 125 mm 
 

C46.A.18   Nylonowa szczotka do czyszczenia kanałów, 

 Ø 80, 100, 120 i 150 mm 
 

C46.A.19   Zestaw naprawczy (zawiera klej i złącza) 

 

C46.A.20   Nylon trzpień do przepychania kanałów, 

 Ø 80,100, 120, 150 mm. 
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