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WCIĄGARKI HYDRAULICZNE DO        
NACIĄGANIA LINII NAPOWIETRZNEJ

1





F265.15 max 15 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

• Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do wciągania  
• jednej liny stalowej, rolki anty-poślizgowe.
• 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 miej
• scu wykonywania pracy.
• Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu oraz dyszel z kołem podporowym.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Automatyczna nawijarka szpulowa do nawijania liny ze zdejmowaną szpulą.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
003 - Amortyzowana oś do holowania na drodze z hamulcem mechanicznym (z  
 wyłączeniem homologacji).
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.
083.1 Rolka obrotowa do podawania liny 360°, przeznaczona do układania kabli  
 podziemnych, przystosowana do pracy z wysięgnikami    
 teleskopowymi mod. F 276 i F 279.

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.

2090-0
rev. 01:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 185 mm

Maksymalna    
średnica liny

8 mm

SILNIK

Napęd 
silnika

benzyna

Moc 18 hp / 13 kW

Chłodzenie powietrze

Rozruch elektryczny z            
akumulatora 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny uciąg 15 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

1,2 km/h

Maks. prędkość 3,9 km/h

Uciąg przy    
prędkości maks.

3 kN

SZPULA

Rodzaj wyjmowana

Pojemność liny stalowej 
Ø 8 mm 550 m

WYMIARY I MASA

bez osi lub dyszla

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

Waga (bez 
liny) 410 kg

z opcjonalną, niezdejmowaną osią i 
dyszlem (opt.003)

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

Waga (bez 
liny) 520 kg



F380.20 max 20 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

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).
045.3 Ręczny zacisk linowy.
067 - Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych    
(art. F277).
069.5 Drukarka z akcesoriami oraz walizką.
083.1 Rolka obrotowa do podawania liny 360°, przeznaczona do układ  
ania kabli podziemnych, przystosowana do pracy z wysięgnikami   
teleskopowymi mod. F 276 i F 279.

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.

2107-0
rev. 08:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu   
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 220 mm

Ilość rowków na 
kabestanie 7 + 7

Maksymalna     
średnica liny

10 mm

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

Waga (bez liny)
750 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 27 hp / 20 kW

Chłodzenie water

Instalacja 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

• 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).

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

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i uchwyty do zakotwiczenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1100 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.



F275.30 max 30 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

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).
045.3 Ręczny zacisk linowy.
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 oraz walizką.
083.1 Rolka obrotowa do podawania liny 360°, przeznaczona do układania   
 kabli podziemnych, przystosowana do pracy z wysięgnikami teleskopowymi  
 mod. F276 i F279.

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.

2120-0
rev. 10:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu   
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 250 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 7 + 7

Maksymalna   
średnica liny

13 mm

Maksymalna  
średnica złączki

40 mm

Wymiary AxBxC 1,95x1,4 x1,35 m

Waga (bez liny)
1200 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 35 hp / 25,7 kW

Chłodzenie woda

Instalacja  
elektryczna

12 V

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Maksymalny uciąg 30 kN

Prędkość przy 
maksymalnym 
uciągu

1,2 km/h

Maksymalna  
prędkość

3,8 km/h

Uciąg przy      
maksymalnej 
prędkości

12 kN

• 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).

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

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Ręcznie obsługiwane, mechaniczne stabilizatory 
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 



F280.35 max 35 kN
WCIĄGARKA HYDRALICZNA

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).
045.2 Automatyczny zacisk linowy.
045.3 Ręczny zacisk linowy.
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 oraz walizką.
083.1 Rolka obrotowa do podawania liny 360°, przeznaczona do układania kabli  
 podziemnych, przystosowana do pracy z wysięgnikami    
 teleskopowymi mod. F 276 i F 279.

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.

2135-0
rev. 11:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych 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)
1700 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 35,2 hp / 26 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny 
naciąg

35 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

1,2 km/h

Maks. prędkość 4 km/h

Uciąg przy    
prędkości maks.

13 kN

• 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).

• Mechaniczny licznik długości.
• 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.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.



F230.45 max 45 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

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).
045.2 Automatyczny zacisk linowy.
045.3 Ręczny zacisk linowy.
069.5 Drukarka z akcesoriami oraz walizką.
083.1 Rolka obrotowa do podawania liny 360°, przeznaczona do układania kabli  
 podziemnych, przystosowana do pracy z wysięgnikami    
 teleskopowymi mod. F 276 i F 279.

OMAC s.n.c.
Via Pizzo Camino, 13  tel. +39 035 838 092
24060 Chiuduno (BG) – Włochy fax +39 035 839 323
www.omac-italy.it   omac@omac-italy.it

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.

2152-0
rev. 03:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu   
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 400 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 7 + 7

Maksymalna  
średnica liny

16 mm

Maksymalna  
średnica złączki

50 mm

Wymiar AxBxC 2,85x1,80x1,85 m

Waga (bez liny)
2100 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 67 hp / 49 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny 
naciąg

45 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2,2 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy pręd-
kości maks.

17 kN

• 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 ze sztywną osią, hamulec najazdowy i dyszel do przemieszczania 

maszyny w miejscu wykonywania pracy przy niskiej prędkości.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1600 mm z automatycznym 

zwijaniem liny.



F230.70 max 70 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

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).
045.2 Automatyczny zacisk linowy.
045.3 Ręczny zacisk linowy.
069.5 Drukarka z akcesoriami oraz walizką.
083.1 Rolka obrotowa do podawania liny 360°, przeznaczona do układania kabli  
 podziemnych, przystosowana do pracy z wysięgnikami    
 teleskopowymi mod. F 276 i F 279.

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.

2165-0
rev. 07:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu   
sterowania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 400 mm

Liczba rowków na 
kabestanach 8 + 8

Maksymalna  
średnica liny

18 mm

Maksymalna  
średnica złączki

50 mm

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

Waga (bez liny)
2400 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 84 hp / 62 kW

Chłodzenie woda

Ins. elektryczna 12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny 
naciąg

70 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

1,8 km/h

Maks. prędkość 4,5 km/h

Uciąg przy    
prędkości maks.

32 kN

• 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).

• Licznik długości i prędkościomierz.
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie ze sztywną osią, hamulec najazdowy i dyszel do przemieszczania 

maszyny w miejscu wykonywania pracy przy niskiej prędkości.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1600 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.



F235.90 max 90 kN
WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Oś z zawieszeniem na resorach piórowych, dyszel, pneumatyczny   
 układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze (bez   
 homologacji).
006.1 Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
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).
045.2 Automatyczny zacisk linowy.
045.3 Ręczny zacisk linowy.
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.
069.5 Drukarka z akcesoriami oraz walizką.
084 - Większa nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1900mm.
115 - Zestaw do ciągnięcia 2 lin jednocześnie.
014 - Druga nawijarka szpulowa, idealne uzupełnienie opt. 115.

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.

2172-0
rev. 08:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych. 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

20 mm

Maksymalna  
średnica złączki

60 mm

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

Waga (bez liny)
3900 kg

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 156 hp / 115 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny 
naciąg

90 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2,5 km/h

Maks. prędkość 5,5 km/h

Uciąg przy pręd-
kości maks.

40 kN

• 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).

• Urządzenie do nastawiania siły uciągu, regulacji prędkości w celu utrzymania 
nastawionej siły.

• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie ze sztywną osią, hamulec najazdowy i dyszel do przemieszczania 

maszyny w miejscu wykonywania pracy przy niskiej prędkości.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1600 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.



F260.140 max 140 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Oś z zawieszeniem na resorach piórowych, dyszel, pneumatyczny   
 układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze (bez   
 homologacji).
006.1 Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
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).
045.2 Automatyczny zacisk linowy.
045.3 Ręczny zacisk linowy.
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.
069.5 Drukarka z akcesoriami oraz walizką.
084 - Większa nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy    
 1900mm.
115 - Zestaw do ciągnięcia 2 lin jednocześnie.
014 - Druga nawijarka szpulowa, idealne uzupełnienie opt. 115.
174.1 Urządzenie do synchronizacji 2 maszyn w celu ciągnięcia 2 lin 

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.

2190-1
rev. 09:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciagania napowietrznych 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  
średnica liny

24 mm

Maksymalna  
średnica złączki

60 mm

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

Waga (bez liny)
4900 kg

197

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 197 hp / 145 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny 
naciąg

140 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2 km/h

Maks. prędkość 4,5 km/h

Uciąg przy    
prędkości maks.

60 kN

• 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).

• Licznik długości i prędkościomierz.
• Urządzenie do nastawiania siły uciągu, regulacji prędkości w celu utrzymania 

nastawionej siły.
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Podwozie ze sztywną osią, hamulec najazdowy i dyszel do przemieszczania 

maszyny w miejscu wykonywania pracy przy niskiej prędkości.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i ręczne stabilizatory przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1600 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ MODEL 
F260.120

Maksymalny naciąg 120 kN

Prędkość przy maks. 
uciągu

2,5 km/h

Maks. prędkość 5 km/h



F260.160 max 160 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Oś z zawieszeniem na resorach piórowych, dyszel, pneumatyczny   
 układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze (bez   
 homologacji).
006.1  Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
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).
045.2 Automatyczny zacisk linowy.
045.3 Ręczny zacisk linowy.
047 - Przednie stabilizatory hydrauliczne.
069.5 Drukarka z akcesoriami oraz walizką.
084 - Większa nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1900mm.
115 - Zestaw do naciągu 2 lin jednocześnie.
014 - Pomocniczy układ hydrauliczny do sterowania dodatkową nawijarką   
 szpulową
174.1 Urządzenie do synchronizacji 2 maszyn w celu ciągnięcia 2 lin    
 jednocześnie, wraz z pilotem zdalnego sterowania na kablu (20 m)   
 przeznaczonym do sterowania obydwiema maszynami.

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.

2194-2
rev. 05:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny w pracach układania linii kablowych i napowietrznych 
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 śred-
nica liny

24 mm

Maksymalna śred-
nica złączki

60 mm

Wymiary AxBxC 4,10x2,42x2,30 m

Waga (bez liny)
5200 kg

197SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 290 hp / 215 kW

Chłodzenie water

Instalacja 
elektryczna

24 V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny 
naciąg

160 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2,5 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy    
prędkości maks.

80 kN

• 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 ze sztywną osią, hamulec najazdowy i dyszel do przemieszczania 

maszyny w miejscu wykonywania pracy przy niskiej prędkości.
• Hydrauliczne stabilizatory tylne i mechaniczne przednie.
• Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 1400 mm z automatycznym 

nawijaniem liny.

DOSTĘPNY RWNIEŻ MODEL 
F260.190

maksymalny naciąg 190 kN

prędkość przy maks. 
uciągu

2,2 km/h

maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy prędkości 
maks.

80 kN



F375.240max 240 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1	 Zawieszenie	z	podwójną	osią,	dyszel,	amortyzatory,	powietrzny		 	
	 układ	hamulcowy,	opony	i	oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez		 	
	 homologacji).
008	-	 Oś	z	zawieszeniem	na	resorach	piórowych,	dyszel,	pneumatyczny		 	
	 układ	hamulcowy,	opony	i	oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez		 	
	 homologacji).
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
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).
045.2	 Automatyczny	zacisk	linowy.
045.3	 Ręczny	zacisk	linowy.
069.5	 Drukarka	z	akcesoriami	oraz	walizką.
084	-	 Większa	nawijarka	szpulowa	obsługująca	szpule	o	średnicy	2250mm.
115	-	 Zestaw	do	naciągu	2	lin	jednocześnie.

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.

2214-0
rev. 04:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu   
sterowania.Urządzenie przeznaczone do programowania wciągania, które przywołuje ustaloną wartość dostosowując 
automatycznie prędkość zgodnie z obciążeniem na linii (nawet przy prędkości “0”).

CECHY

Kabestany 2	x	Ø	800	mm

Liczba	rowków	na	
kabestanach 12	+	12

Maksymalna	śred-
nica	liny

32	mm

Maksymalna	śred-
nica	złączki

Wymiary	AxBxC 5,10x2,50x3,00	m

Waga	(bez	liny)
9500	kg

197

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 380	hp	/	280	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

24	V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny	
naciąg

240 kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

2,5	km/h

Maks.	prędkość 5	km/h

Uciąg	przy	pręd-
kości	maks.

130	kN

• 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).

• Urządzenie	do	nastawiania	siły	uciągu,	regulacji	prędkości	w	celu	utrzymania	
nastawionej	siły.

• Hydrauliczny	hamulec	negatywny.
• Podwozie	ze	sztywną	osią,	hamulec	najazdowy	i	dyszel	do	przemieszczania	

maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy	przy	niskiej	prędkości.
• Hydrauliczne	stabilizatory	tylne	i	przednie.
• Mocowania	do	zakotwiczenia	i	podnoszenia	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Nawijarka	szpulowa	obsługująca	szpule	o	średnicy	1900	mm	z	automatycznym	

nawijaniem	liny.



F250.280 max 280 kN

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1	 Zawieszenie	z	podwójną	osią,	dyszel,	amortyzatory,	powietrzny		 	
	 układ	hamulcowy,	opony	i	oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez		 	
	 homologacji).
008	-	 Oś	z	zawieszeniem	na	resorach	piórowych,	dyszel,	pneumatyczny		 	
	 układ	hamulcowy,	opony	i	oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez		 	
	 homologacji).
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
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).
045.2	 Automatyczny	zacisk	linowy.
045.3	 Ręczny	zacisk	linowy.
069.5	 Drukarka	z	akcesoriami	oraz	walizką.
084	-	 Większa	nawijarka	szpulowa	obsługująca	szpule	o	średnicy	
	 2250	mm.
115	-	 Zestaw	do	ciągnięcia	2	lin	jednocześnie.
014	-	 Druga	nawijarka	szpulowa,	idealne	uzupełnienie	opcji	115.

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.

2224-2
rev. 06:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do ciągnięcia jednej liny podczas operacji wciągania napowietrznych linii  
przesyłowych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu   
sterowania.Urządzenie przeznaczone do programowania wciągania, które przywołuje ustaloną wartość naciągu  
dostosowując automatycznie prędkość zgodnie z obciążeniem na linii (nawet przy prędkości “0”).

CECHY

Kabestany 2	x	Ø	960	mm

Liczba	rowków	na	
kabestanach 12	+	12

Maksymalna		
średnica	liny

38	mm

Maksymalna		
średnica	złączki

80	mm

Wymiary	AxBxC 5,40x2,50x3,15	m

Waga	(bez	liny)
13000	kg

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 490	hp	/	360	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

24	V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny	
naciąg

280 kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

2,5	km/h

Maks.	prędkość 5	km/h

Uciąg	przy				
prędkości	maks.

140 kN

• 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).

• Urządzenie	do	nastawiania	siły	uciągu,	regulacji	prędkości	w	celu	utrzymania	
nastawionej	siły.

• Hydrauliczny	hamulec	bezpieczeństwa.
• Podwozie	ze	sztywną	osią,	hamulec	najazdowy	i	dyszel	do	przemieszczania	

maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Hydrauliczne	stabilizatory	tylne	i	przednie.
• Mocowania	do	zakotwiczenia	i	podnoszenia	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Nawijarka	szpulowa	obsługująca	szpule	o	średnicy	1900	mm	z	automatycznym	

nawijaniem	liny.

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ MODEL 
F250.300

maksymalny	naciąg 300	kN

prędkość	przy	maks.	
uciągu

2,5	km/h

maks.	prędkość 4,5	km/h

Uciąg	przy	prędkości	
maks.

155 kN



F260.80.22 max 80 kN (2 x 40 kN)

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1	 Zawieszenie	z	podwójną	osią,	dyszel,	amortyzatory,	powietrzny		 	
	 układ	hamulcowy,	opony	i	oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez		 	
	 homologacji).
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
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).
045.2	 Automatyczny	zacisk	obsługujący	2	liny.
045.3	 Ręczny	zacisk	obsługujący	2	liny.
069.5	 Drukarka	z	akcesoriami	oraz	walizką.

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.

2310-0
rev. 08:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do uciągu jednej lub dwóch lin podczas operacji naciągania napowietrznych 
linii przesyłowych. Dwa układy hydrauliczne pozwalają na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach poprzez 
obsługę dwóch niezależnych urządzeń sterujących. Dwa obwody mogą również zostać sparowane i obsługiwane przez 
tylko jedno urządzenie sterujące.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	550	mm

Maksymalna		
średnica	liny

2	X	18	mm

Maksymalna		
średnica	złączki

50	mm

Wymiary	AxBxC 3,70x2,40x2,20	m

Waga	(bez	liny)
4800	kg

197

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 143	hp	/	105	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

12	V

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny	uciąg 1 X 80 kN 
lub	2	x	40	kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

2,5	km/h

Maks.	prędkość 5	km/h

Uciąg	przy	maks.	
prędkości

1	x	35	kN 
lub	2	x	17,5	kN	

• Dwie	pary	wielorowkowych	kabestanów	stalowych	przeznaczonych	do	naciągan-
ia	dwóch	lin	stalowych.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne	instru-
menty	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).

• Dwa	urządzenia	do	nastawiania	siły	uciągu	i	regulacji	prędkości	w	celu	utrzyma-
nia	nastawionej	siły.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do	prze-

mieszczania	maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Hydrauliczne	stabilizatory	tylne	i	przednie.
• Mocowania	do	zakotwiczenia	i	podnoszenia	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	dwa	kabestany,	przeznaczone	do	uzyskania	maksymal-

nej	siły	8000	daN	przy	naciąganiu	pojedynczej	linii.



F260.150.22 max 150 kN (2 x 75 kN)

HYDRAULIC PULLER

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1	 Zawieszenie	z	podwójną	osią,	dyszel,	amortyzatory,	powietrzny		 	
	 układ	hamulcowy,	opony	i	oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez		 	
	 homologacji).
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
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).
045.2	 Automatyczny	zacisk	obsługujący	2	liny.
045.3	 Ręczny	zacisk	obsługujący	2	liny.
069.5	 Drukarka	z	akcesoriami	oraz	walizką.

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.

2320-0
rev. 02:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do uciągu jednej lub dwóch lin podczas operacji naciągania napowietrznych 
linii przesyłowych.
Dwa układy hydrauliczne pozwalają na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach poprzez obsługę dwóch   
niezależnych urządzeń sterujących. Dwa obwody mogą również zostać sparowane i obsługiwane jedynie przez tylko 
jedno urządzenie sterujące.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	600	mm

Maksymalna	śred-
nica	liny

2	X	26	mm

Maksymalna	śred-
nica	złączki

60	mm

Wymiary	AxBxC 4,60x2,45x2,75	m

Waga	(bez	liny)
8500	kg

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 278	hp	/	205	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

24	V

PAREMETRY MECHANICZNE

Maksymalny	uciąg 1 X 150 kN 
or	2	x	75	kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

2,6	km/h

Maks.	prędkość 4,6	km/h

Uciąg	przy	maks.	
prędkości

1	x	90	kN 
or	2	x	45	kN	

• Dwie	pary	wielorowkowych	kabestanów	stalowych	przeznaczonych	do		 	
naciągania	dwóch	lin	stalowych.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne		
instrumenty	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).

• Dwa	urządzenia	do	nastawiania	siły	uciągu	i	regulacji	prędkości	w	celu		
utrzymania	nastawionej	siły.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do		

przemieszczania	maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Hydrauliczne	stabilizatory	tylne	i	przednie.
• Mocowania	do	zakotwiczenia	i	podnoszenia	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	dwa	kabestany,	przeznaczone	do	uzyskania		

maksymalnej	siły	15000	daN	przy	naciąganiu	pojedynczej	linii.



F260.180.22 max 180 kN (2 x 90 kN)

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1	 Zawieszenie	z	podwójną	osią,	dyszel,	amortyzatory,	powietrzny		 	
	 układ	hamulcowy,	opony	i	oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez		 	
	 homologacji).
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
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).
045.2	 Automatyczny	zacisk	obsługujący	2	liny.
045.3	 Ręczny	zacisk	obsługujący	2	liny.
069.5	 Drukarka	z	akcesoriami	oraz	walizką.

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.

2325-0
rev. 02:15

Wciągarka hydrauliczna przystosowana do uciągu jednej lub dwóch lin podczas operacji naciągania napowietrznych 
linii przesyłowych.
Dwa układy hydrauliczne pozwalają na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach poprzez obsługę dwóch   
niezależnych urządzeń sterujących. Dwa obwody mogą również zostać sparowane i obsługiwane przez tylko jedno  
urządzenie sterujące

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	600	mm

Maksymalna		
średnica	liny

2	X	28	mm

Maksymalna		
średnica	złączki

60	mm

Wymiary	AxBxC 4,60x2,45x2,90	m

Waga	(bez	liny)
8900	kg

197

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 292	hp	/	215	kW

Chłodzenie płyn

Instalacja	
elektryczna

24	V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Maksymalny	uciąg 1 X 180 kN 
lub	2	x	90	kN

Prędkość	przy	
maksymalnym	
uciągu

2,3	km/h

Maksymalna		
prędkość

5,5	km/h

Uciąg	przy						
maksymalnej	
prędkości

1	x	90	kN 
lub	2	x	45	kN	

• Dwie	pary	wielorowkowych	kabestanów	stalowych	przeznaczonych	do	wciągania	
dwóch	lin	stalowych.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne		
instrumenty	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	USB.

• Dwa	urządzenia	do	nastawiania	siły	uciągu	i	regulacji	prędkości	w	celu		
utrzymania	nastawionej	siły.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do		

przemieszczania	maszyny	w	miejscu	pracy.
• Hydrauliczne	stabilizatory	tylne	i	przednie.
• Mocowania	do	zakotwiczenia	i	podnoszenia	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	dwa	kabestany,	przeznaczone	do	uzyskania		

maksymalnej	siły	18000	daN	przy	naciąganiu	pojedynczej	linii.
• Dwie	nawijarki	szpulowe	obsługująca	szpule	o	średnicy	1400	mm	z		

automatycznym	nawijaniem	liny.



HAMOWNIKI HYDRAULICZNE

2





F120.25 max 25 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
010 - Przystosowanie do wykorzystania maszyny jako wciągarki (zasilanej   
 osobnym agregatem hydraulicznym).
024.1 Aluminiowe okładziny z rowkami przeznaczone do trójbiegunowego   
 kabla ELICORD o średnicy 80 mm.
026 - plandeka ochronna z PCV.
045.3 Ręczny zacisk przewodu.

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.

3140-2
rev. 05:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania jednego przewodu lub kabla światłowodowego.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

6 + 6

Wymiary AxBxC 3,85x1,80x2,25 m

Waga 2000 kg
197

ELICORD - z opt. 024.1

Maks. średnica kabla elicord 80 mm

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. siła naciągu 25 kN

Min. siła naciągu 1kN

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanów wyłożonych sektorowo specjalnym  
tworzywem antypoślizgowym.

• Panel sterowania maszyny wyposażony w hydrauliczny dynamometr i  
mechaniczny licznik długości.

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (min. 1 kN), specjalnie przeznaczone 
do linii światłowodowych.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Prowadnica przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Przyłącze uziemienia.



F120.30 max 30 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Podwozie z amortyzowaną osią, hamulcem pneumatycznym i dyszlem do  
 holowania po drodze (bez homologacji).
024.1 Aluminiowe okładziny z rowkami przeznaczone do trójbiegunowego   
 kabla ELICORD o średnicy 80 mm.
026 - plandeka ochronna z PCV.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
045.2 Automatyczny zacisk przewodu.
045.3 Ręczny zacisk przewodu.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego 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.

3150-1
rev. 08:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania jednego przewodu lub kabla światłowodowego.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
Możliwość wykorzystania maszyny jako wciągarki do odzyskiwania przewodów.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

6 + 6

Wymiary AxBxC 3,85x1,80x2,25 m

Waga 2350 kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. siła naciągu 30 kN

Min. siła naciągu 1 kN

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanów z wielorowkowymi częściami nylonowymi.
• 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).

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (min. 1 kN), specjalnie przeznaczone 
do linii światłowodowych.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Prowadnica przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Pomocniczy obwód hydrauliczny do sterowania stojakiem na szpulę.
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maksymalny uciąg 30 kN

Maks. prędkość 1 km/h

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 38 hp / 28 kW

Chłodzenie płyn

Instalacja 
elektryczna

12 V



F120.40.2 max 40 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
010 - Przystosowanie do wykorzystania maszyny jako wciągarki    
 (zasilanej osobnym agregatem hydraulicznym).
026 - plandeka ochronna z PCV.
045.3 Manualny zacisk do 2 przewodów.

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.

3190-1
rev. 07:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania jednego lub dwóch przewodów lub kabli światłowodowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

6 + 6

Maksymalna  
średnica przewodu 2 x 34 mm

Wymiary AxBxC 3,25x1,80x2,15 m

Waga 2600 kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. siła naciągu 40 kN

Min. siła naciągu 1,5 kN

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanów wyłożonych wielorowkowo specjalnym  
tworzywem antypoślizgowym.

• Panel sterowania maszyny wyposażony w hydrauliczny dynamometr i  
mechaniczny licznik długości.

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (2-20 kN), specjalnie dostosowane 
do linii światłowodowych.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Dwie tylne prowadnice przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Przyłącze uziemienia.

DOSTĘPNA ROWNIEŻ WERSJA Z    
KABESTANAMI Ø 1200 mm



F120.45.2 max 45 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Amortyzowana oś, hamulec powietrzny, dyszel i oświetlenie do   
 holowania po drodze (bez homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
045.2 Automatyczne zaciski do 2 przewodów.
045.3 Manualny zacisk do 2 przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego 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.

3195-0
rev. 05:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania jednego lub dwóch przewodów lub kabli światłowodowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
Możliwość wykorzystania maszyny jako wciągarki do odzyskiwania przewodów.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

6 + 6

Maksymalna śred-
nica przewodu 2 x 34 mm

Wymiary AxBxC 3,95x2,00x2,40 m

Waga 2700 kg

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. siła naciągu 45 kN

Min. siła naciągu 2 kN

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanów wyłożonych wielorowkowo specjalnym  
tworzywem antypoślizgowym.

• 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).

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (2-20 kN), specjalnie dostosowane 
do linii światłowodowych.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Dwie tylne prowadnice przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Dwa pomocnicze obwody hydrauliczne do sterowania 1 lub 2 stojakami na 

szpulę.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maks. siła uciągu 45 kN

Maks. prędkość 0,8 km/h

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 38 hp / 28 kW

Układ chłodzenia płyn

Instalacja 
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA ROWNIEŻ WERSJA Z   
KABESTANAMI Ø1200 mm



F120.70.2 max 70 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
010 - Przystosowanie do wykorzystania maszyny jako wciągarki    
 (zasilanej osobnym agregatem hydraulicznym).
026 - plandeka ochronna z PCV.
045.3 Manualny zacisk do 2 przewodów.

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.

3210-0
rev. 10:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania jednego lub dwóch przewodów lub kabli światłowodowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości wciągania.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

8 + 8

Maksymalna  
średnica przewodu 2 x 42 mm

Wymiary AxBxC 4,00x2,10x2,60 m

Waga 2800 kg
197PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. siła naciągu 70 kN

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanów wyłożonych wielorowkowo specjalnym  
tworzywem antypoślizgowym.

• Panel sterowania maszyny wyposażony w hydrauliczny dynamometr i  
mechaniczny licznik długości.

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (4-30 kN), specjalnie dostosowane 
do kabli światłowodowych.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Dwie tylne prowadnice przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Przyłącze uziemienia.

DOSTĘPNE ROWNIEŻ WERSJE Z   
KABESTANAMI Ø1200 mm



F120.75.2 max 75 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Amortyzowana oś, hamulec powietrzny, dyszel i oświetlenie do holowania po  
 drodze (bez homologacji).
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla przy niskich temperaturach   
 (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
045.2 Automatyczne zaciski do 2 przewodów.
045.3 Manualny zacisk do 2 przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego z akcesoriami.
174.2 Urządzenie do synchronizacji przy połączeniu dwóch maszyn wraz z   
 pilotem zdalnego sterowania na kablu (20 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.

3215-0
rev. 07:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania jednego lub dwóch przewodów lub kabli światłowodowych.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
Możliwość wykorzystania maszyny jako wciągarki do odzyskiwania przewodów.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

8 + 8

Maksymalna  
średnica przewodu 2 x 42 mm

Wymiary AxBxC 3,80x2,05x2,40 m

Waga 3500 kg
197
PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 75 kN

Min. naprężenie 4 kN

Maks. prędkość 5 km/h

• Para stalowych kabestanów z wielorowkową nylonową okładziną.
• 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).

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (4-30 kN), specjalnie dostosowane 
do kabli światłowodowych.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Dwie tylne prowadnice przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Dwa pomocnicze obwody hydrauliczne do sterowania 1 lub 2 stojakami na 

szpulę.
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maksymalny uciąg 75 kN

Maks. prędkość 1 km/h

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 60 hp / 44 kW

Chodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA ROWNIEŻ WERSJA Z   
KABESTANAMI Ø 1200 mm



F120.120.3 max 120 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.4 Zawieszenie z 2 sztywnymi osiami (tandem).
012 - Jeden obwód hydrauliczny dostosowany do zasilania prasy do złącz   
 wysokociśnieniowych (maks. 700 barów).
017 - Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami, specjalnie dostosowane   
 do kabli światłowodowych.
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla przy niskich temperaturach   
 (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
045.2 Automatyczne zaciski do 3 przewodów.
045.3 Manualny zacisk do 3 przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego z akcesoriami.
174.2 Urządzenie do synchronizacji przy połączeniu dwóch maszyn wraz z   
 pilotem zdalnego sterowania kablowego

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.

3250-1
rev. 10:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania 1, 2 lub 3 przewodów.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
Możliwość wykorzystania maszyny jako wciągarki do odzyskiwania przewodów.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

12 + 12

Maksymalna  
średnica przewodu 3 x 42 mm

Wymiary AxBxC 4,20x2,40x2,60 m

Waga 5800 kg
197
PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 120 kN 

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanów z wielorowkowymi częściami nylonowymi.
• 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 negatywny.
• Trzy tylne prowadnice przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Trzy pomocnicze obwody hydrauliczne do sterowania 1, 2 lub 3 stojakami na 

szpulę.
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maksymalny 
naciąg

120 kN

Maks. prędkość 1 km/h

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 92 hp / 68 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V



F120.150.4 max 150 kN

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.4 Zawieszenie z 2 sztywnymi osiami (tandem).
012 - Jeden obwód hydrauliczny dostosowany do zasilania prasy do złącz   
 wysokociśnieniowych (maks. 700 barów).
017 - Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami, specjalnie dostosowane   
 do kabli światłowodowych.
020.3 Zestaw nylonowych okładzin z rowkami przeznaczonymi do 6    
 przewodów Ø maks. 31,5 mm (zamiast zestawu standardowego),   
 oraz 2 dodatkowe obwody hydrauliczne do sterowania 2 dodatkowymi   
 stojakami na szpule (łącznie 6).
026 - plandeka ochronna z PCV.
028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla przy niskich temperaturach   
 (do -30°C).
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
045.2 Automatyczny zacisk przewodów.
045.3 Ręczny zacisk przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego z akcesoriami.
174.2 Urządzenie do synchronizacji przy połączeniu dwóch maszyn wraz z   
 pilotem zdalnego sterowania na kablu.

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.

3265-0
rev. 09:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania 1, 2, 3 lub 4 (opcjonalnie do 6) przewodów.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
Możliwość wykorzystania maszyny jako wciągarki do odzyskiwania przewodów.

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

16 + 16

Maksymalna  
średnica przewodu 4 x 42 mm

Wymiary AxBxC 4,20x2,50x2,70 m

Waga 6900 kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 150 kN 

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanów z wielorowkowymi częściami nylonowymi.
• 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.
• Tylna prowadnica z nylonowymi rolkami obsługująca 4 przewody.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
• Cztery pomocnicze obwody hydrauliczne do sterowania 1, 2, 3 lub 4 stojakami 

na szpulę.
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maksymalny 
naciąg

150 kN

Maks. prędkość 1,6 km/h

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 92 hp / 68 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

24 V



F120.100.22 max 100 kN (2 x 50 kN)

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
008	-	 Amortyzowana	oś,	hamulec	powietrzny,	dyszel	i	oświetlenie	do		 	
	 holowania	po	drodze	(bez	homologacji).
012	-	 Jeden	obwód	hydrauliczny	dostosowany	do	zasilania	prasy	do	złącz		 	
	 wysokociśnieniowych	(maks.	700	barów).
017	-	 Urządzenie	hydrauliczne/mechaniczne	(n.1,	w	obwodzie	1)	do		 	
	 sterowania	niskimi	wartościami	naprężenia	(3-30	kN),	przeznaczone		 	
	 do	napinania	kabli	światłowodowych.
026	-	 plandeka	ochronna	z	PCV.
028.7	 Urządzenie	do	rozruchu	silnika	Diesla	przy	niskich	temperaturach.
037	-	 Pilot	zdalnego	sterowania	na	kablu	o	długości	10	m.
038	-	 Sterowanie	radiowe	(maks.	odległość	50	m).
045.2	 Automatyczne	zaciski	do	2	przewodów.
045.3	 Manualny	zacisk	do	2	przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	z	akcesoriami.
174.2	 Urządzenie	do	synchronizacji	przy	połączeniu	dwóch	maszyn	wraz	z		 	
	 pilotem	zdalnego	sterowania	na	kablu	(20	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.

3327-0
rev. 09:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania jednego lub dwóch przewodów. Dwa obwody hydrauliczne   
pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Dwa obwody można wykorzystać   
niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił.
Maszyna wyposażona jest w silnik do przeprowadzania operacji wciągania przewodów. Przy wciąganiu przewodów, 
każdy obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, dzięki czemu możliwe jest 
wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu obwodów jednocześnie.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	1500	mm

Liczba	rowków	na	
kabestanie

8	+	8

Maksymalna		
średnica	przewodu 2	x	42	mm

Wymiary	AxBxC 3,90x2,40x2,80	m

Waga 5400	kg

PARAMETRY HAMOWANIA

Maksymalna	siła	
hamowania

1	x	100	kN 
lub	2	x	50	kN	

Maksymalna		
prędkość

5	km/h

• Dwie	pary	stalowych	kabestanów	z	wielorowkowymi	sektorami	nylonowymi,	
przeznaczone	do	obsługi	2	przewodów.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne	instru-
menty	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	.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Tylne	prowadnice	przewodu	z	nylonowymi	rolkami.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do	prze-

mieszczania	maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Stabilizatory	i	mocowania	do	zakotwiczania	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenie	sprzęgające	dwie	pary	kabestanów.
• Dwa	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	2	stojakami.
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maks.	siła	uciągu 1	x	100	kN
lub	2	x	50	kN

Maks.	prędkość 0,8	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 66	hp	/	49	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

12	V

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ F120.90.22

maks.	siła	naciągu 1	x	90	kN 
lub	2	x	45	kN

maks.	prędkość 5	km/h

Maks.	siła	uciągu 1	x	90	kN
lub	2	x	45	kN

maks.	prędkość 1	km/h

DOSTĘPNA ROWNIEŻ WERSJA Z   
KABESTANEM Ø1800 mm



F110.140.22 max 140 kN (2 x 70 kN)

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
012	-	 Jeden	obwód	hydrauliczny	dostosowany	do	zasilania	prasy	do	złącz		 	
	 wysokociśnieniowych	(maks.	700	barów).
017	-	 Urządzenie	hydrauliczne/mechaniczne	(n.1,	w	obwodzie	1)	do		 	
	 sterowania	niskimi	wartościami	naprężenia	(4-40	kN),		 	 	
	 przeznaczone	do	napinania	kabli	światłowodowych.
026	-	 plandeka	ochronna	z	PCV.
028.7	 Urządzenie	do	rozruchu	silnika	Diesla	przy	niskich	temperaturach		 	
	 (do	-30°C).
037	-	 Pilot	zdalnego	sterowania	na	kablu	o	długości	10	m.
038	-	 Sterowanie	radiowe	(maks.	odległość	50	m).
045.2	 Automatyczne	zaciski	do	2	przewodów.
045.3	 Manualny	zacisk	do	2	przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	z	akcesoriami.
174.2	 Urządzenie	do	synchronizacji	przy	połączeniu	dwóch	maszyn	wraz	z		 	
	 pilotem	zdalnego	sterowania	na	kablu	(20	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.

3340-0
rev. 05:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania (hamowania) jednego lub dwóch przewodów.
Dwa obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Dwa obwody 
można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił
Maszyna wyposażona jest w silnik do przeprowadzania operacji wciągania przewodów. Przy wciąganiu przewodów, 
jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, dzięki czemu możliwe jest  
wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu obwodów jednocześnie.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	1700	mm

Liczba rowków na 
kabestanie

10	+	10

Maksymalna		
średnica	przewodu 2	x	46	mm

Wymiary	AxBxC 4,25x2,45x2,80	m

Waga 7700	kg
197
PARAMETRY HAMOWNIA

Maks.	siła	naciągu 1	x	140	kN 
lub	2	x	70	kN	

Maks.	prędkość 5	km/h

• Dwie	pary	stalowych	kabestanów	z	wielorowkowymi	sektorami	nylonowymi,	
przeznaczone	do	obsługi	2	przewodów.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne	instru-
menty	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.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Prowadnica	przewodu	z	nylonowymi	rolkami.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do		

przemieszczania	maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Stabilizatory	i	mocowania	do	zakotwiczania	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	dwie	pary	kabestanów.
• Dwa	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	stojakiem	1	lub	2		

stojakami	na	szpulę.
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maks.	siła	uciągu 1	x	140	kN
lub	2	x	70	kN

Maks.	prędkość 0,9	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 87	hp	/	64	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

24	V



F120.150.42 max 150 kN (2 x 75 kN)

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
012	-	 Jeden	obwód	hydrauliczny	dostosowany	do	zasilania	prasy	do	złącz		 	
	 wysokociśnieniowych	(maks.	700	barów).
017	-	 Urządzenie	hydrauliczne/mechaniczne	(nr	1,	w	obwodzie	1)	do		 	
	 sterowania	niskimi	wartościami	naprężenia,	przeznaczone	do		 	 	
	 napinania	kabli	światłowodowych.
020.3	 Zestaw	nylonowych	okładzin	z	rowkami	przeznaczonymi	do	6			 	
 przewodów Ø maks. 31,5 mm (zamiast zestawu standardowego),   
	 oraz	2	dodatkowe	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	2	dodatkowymi			
	 stojakami	na	szpule	(łącznie	6).
028.7	 Urządzenie	do	rozruchu	silnika	Diesla	przy	niskich	temperaturach		 	
 (do -30°C).
037	-	 Pilot	zdalnego	sterowania	na	kablu	o	długości	10	m.
038	-	 Sterowanie	radiowe	(maks.	odległość	50	m).
045.2 Automatyczne zaciski do 4 przewodów.
045.3	 Manualny	zacisk	do	4	przewodów.

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.

3512-0
rev. 06:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania 1, 2, 3 lub 4 przewodów. Dwa obwody hydrauliczne pozwalają na 
naprężenie przewodów o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Dwa obwody można wykorzystać  
niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił.
Maszyna wyposażona jest w silnik do przeprowadzania operacji wciągania przewodów. Przy wciąganiu przewodów, 
obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, dzięki czemu możliwe jest  wykor-
zystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu jednocześnie.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	1500	mm

Liczba rowków na 
kabestanie

10	(łącznie	40)

Maksymalna		
średnica	przewodu 4	x	42	mm

Wymiary	AxBxC 5,10x2,45x3,00	m

Waga 8000 kg

PARAMETRY HAMOWANIA

Maks.	naciąg 150	kN	=	2	x	75	kN	

Maks.	naciąg	na	
jeden przewód 37,5	kN

Maks.	prędkość 5	km/h

• Dwie	pary	stalowych	kabestanów	z	wielorowkowymi	częściami	nylonowymi,	
przeznaczone	do	obsługi	2	przewodów.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne		
instrumenty	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.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Przednie	i	tylne	prowadnice	przewodów	z	nylonowymi	rolkami,	obsługujące	4	

przewody.
• Podwozie	na	dwóch	sztywnych	osiach	(tandem),	opony	i	dyszel	do			

przemieszczania	maszyny	z	niską	prędkością	w	miejscu	pracy.
• Stabilizatory	i	mocowania	do	zakotwiczania	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	dwie	pary	kabestanów.
• Cztery	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	1,	2,	3	lub	4	stojakami	

na	szpulę.
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny	uciąg 150	kN	=	2	x	75	kN

Maks.	prędkość 1	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 87	hp	/	64	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

12 V



F110.280.62 max 280 kN (2 x 140 kN)

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
012	-	 Jeden	obwód	hydrauliczny	dostosowany	do	zasilania	prasy	do	złącz		 	
	 wysokociśnieniowych	(maks.	700	barów).
020.3	 Zestaw	nylonowych	okładzin	z	rowkami	przeznaczonych	do	obsługi		 	
	 6	przewodów	maks.	Ø	38,5	mm	(zamiast	zestawu	standardowego).
020.3A	 Zestaw	nylonowych	okładzin	z	rowkami	przeznaczone	do	obsługi	4		 	
	 przewodów	maks.	Ø	46	mm	(zamiast	zestawu	standardowego).
028.7	 Urządzenie	do	rozruchu	silnika	Diesla	przy	niskich	temperaturach		 	
 (do -30°C).
037	-	 Pilot	zdalnego	sterowania	na	kablu	o	długości	10	m.
038	-	 Sterowanie	radiowe	(maks.	odległość	50	m).
045.2	 Automatyczne	zaciski	do	6	przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	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.

3548-0
rev. 02:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do napinania 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przewodów.
Dwa obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Dwa obwody 
można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił
Maszyna wyposażona jest w silnik do przeprowadzania operacji wciągania przewodów. Przy wciąganiu przewodów, 
obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, dzięki czemu możliwe jest   
wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu sprzężonych.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	1800	mm

Maksymal-
na		średnica											
przewodów

2	x	51	mm

Wymiary	AxBxC 5,40x2,45x3,00	m

Waga	 14500	kg
197
PARAMETRY HAMOWANIA

Maks.	naciąg 280	kN	=	2	x	140	kN 
 

Maks.	prędkość 5	km/h

• Dwie	pary	stalowych	kabestanów	z	wielorowkowymi	częściami	nylonowymi,	
przeznaczone	do	obsługi	2	przewodów.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne		
instrumenty	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.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Przednie	i	tylne	prowadnice	przewodów	z	nylonowymi	rolkami,	obsługujące	6	

przewody.
• Podwozie	na	dwóch	sztywnych	osiach	(tandem),	opony	i	dyszel	do			

przemieszczania	maszyny	z	niską	prędkością	w	miejscu	pracy.
• Hydrauliczne	stabilizatory	tylne	oraz	uchwyty	oczkowe	do	kotwiczenia	lub		

podnoszenia maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	dwie	pary	kabestanów.
• Cztery	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	nawet	czterema	stojaka-

mi	na	szpulę.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maks.	uciąg 280	kN	=	2	x	140	kN

Maks.	prędkość 1	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 176	hp	/	130	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

24	V



F120.135.33 max 135 kN (3 x 45 kN)

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
012	-	 Jeden	obwód	hydrauliczny	dostosowany	do	zasilania	prasy	do	złącz		 	
	 wysokociśnieniowych	(maks.	700	barów).
017	-	 Urządzenie	hydrauliczne/mechaniczne	(nr	1,	w	obwodzie	1)	do		 	
	 sterowania	niskimi	wartościami	naprężenia,	przeznaczone	do		 	 	
	 napinania	kabli	światłowodowych.
026	-	 plandeka	ochronna	z	PCV.
028.7	 Urządzenie	do	rozruchu	silnika	Diesla	przy	niskich	temperaturach		 	
	 (do	-30°C).
037	-	 Pilot	zdalnego	sterowania	na	kablu	o	długości	10	m.
038	-	 Sterowanie	radiowe	(maks.	odległość	50	m).
045.2 Automatyczne zaciski do 3 przewodów.
045.3	 Manualny	zacisk	do	3	przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	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.

3562-0
rev. 06:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do 1, 2 lub 3 przewodów.
Trzy obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Trzy obwody 
można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił.
Maszyna wyposażona jest w silnik do przeprowadzania operacji wciągania przewodów. Przy wciąganiu przewodów, 
jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach, dzięki czemu możliwe jest 
wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu obwodów jednocześnie.

CECHY

Kabestany 6	x	Ø	1500	mm

Liczba rowków na 
kabestanie

Maksymalna		
średnica	przewodu

Wymiary	AxBxC 4,90x2,40x2,90	m

Waga 8900	kg
197
PARAMETRY MECHANICZNE

Maks.	siła							
naciągu

135	kN	=	3	x	45	kN	 
lub	1	x	90+1	x	45	

kN

Maks.	prędkość 5	km/h

• Trzy	pary	stalowych	kabestanów	z	wielorowkowymi	częściami	nylonowymi.
• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	3	wbudowane	elektroniczne		

instrumenty	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	.

• Trzy	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Tylne	i	przednie	prowadnice	przewodu	z	nylonowymi	rolkami.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do		

przemieszczania	maszyny	w	miejscu.
• Stabilizatory	i	mocowanie	do	zakotwiczania	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	trzy	pary	kabestanów.
• Trzy	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	1,	2	lub	3	stojakami	na	

szpulę.
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maks.	siła	uciągu 135	kN	=	3	x	45	kN 
lub	1	x	90+1	x	45	

kN

Maks.	prędkość 1,5	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 87	hp	/	64	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

12	V



F120.200.44 max 200 kN (2 x 100 or 4 x 50 kN)

HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), powietrzny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
012	-	 Jeden	obwód	hydrauliczny	dostosowany	do	zasilania	prasy	do	złącz		 	
	 wysokociśnieniowych	(maks.	700	barów).
017	-	 Urządzenie	hydrauliczne/mechaniczne	(nr	1,	w	obwodzie	1)	do	sterowania		
	 niskimi	wartościami	naprężenia,	przeznaczone	do	napinania	kabli		 	
	 światłowodowych.
028.7	 Urządzenie	do	rozruchu	silnika	Diesla	przy	niskich	temperaturach		 	
 (do -30°C).
037	-	 Pilot	zdalnego	sterowania	na	kablu	o	długości	10	m.
038	-	 Sterowanie	radiowe	(maks.	odległość	50	m).
045.2	 Automatyczne	zaciski	do	4	przewodów.
045.3	 Ręczne	zaciski	do	4	przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	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.

3630-0
rev. 10:15

Hydrauliczny hamownik przeznaczony do  1, 2, 3 lub 4 przewodów.
Cztery obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Cztery  
obwody można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił.
Maszyna wyposażona jest w silnik do przeprowadzania operacji wciągania przewodów. Przy wciąganiu przewodów,  
jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, dzięki czemu możliwe jest 
wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu obwodów jednocześnie.

CECHY

Kabestany 8	x	Ø	1500	mm

Liczba	rowków	na	
kabestanach

5 (tot.40)

Maksymalna		
średnica	przewodu 4	x	42	mm

Wymiary	AxBxC 5,10x2,50x3,10	m

Waga 11000	kg
197

TENSION PERFORMANCES

Max	tension	force 200	kN	=	2	x	100	kN 
or	4	x	50	kN	

Max	speed 5	km/h

• Cztery	pary	stalowych	wielorowkowych	kabestanów	
• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	4	wbudowane	elektroniczne		

instrumenty	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.

• Cztery	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Przednie	i	tylne	prowadnice	przewodów	z	nylonowymi	rolkami,	obsługujące	4	

przewody.
• Podwozie	na	dwóch	sztywnych	osiach	(tandem),	opony	i	dyszel	do			

przemieszczania	maszyny	z	niską	prędkością	w	miejscu	pracy.
• Stabilizatory	i	mocowanie	do	zakotwiczania	maszyny.
• Chłodnica	oleju	w	obwodzie	hydraulicznym.
• Urządzenia	sprzęgające	dwie	pary	kabestanów.
• Cztery	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	1,	2,	3	lub	4	stojakami	

na	szpulę.
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY WCIĄGANIA

Maks.	uciąg 200	kN	=	2	x	100	kN 
lub	4	x	50	kN

Maks.	prędkość 1	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 125	hp	/	92	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

12 V

DOSTĘPNY RWNIEŻ MODEL 
F120.180.44

Maks.	siła	naciągu 2	x	90	kN 
lub	4	x	45	kN

Maks.	prędkość 5	km/h

Maks.	siła	uciągu 2	x	90	kN
lub	4	x	45	kN

Maks.	prędkość 1,2	km/h



WCIĄGARKO-HAMOWNIKI                    
HYDRAULICZNE
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F120.AF.35 max 35 kN

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Amortyzowana oś, pneumatyczny układ hamulcowy, dyszel i    
 oświetlenie do holowania po drodze (bez homologacji).
006.1 Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
014 - Wysięgnik nawijarki szpulowej obsługujący szpule o średnicy 1400mm.
037 - Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
038 - Sterowanie radiowe, maks. odległość 50 m.
045.2 Automatyczny zacisk liny/przewodu.
045.3 Ręczny zacisk liny/przewodu.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego 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.

5140-1
rev. 00:15

Maszyna hydrauliczna  do wykorzystania jako hamownik oraz wciągarka, przeznaczona do wciągania jednej liny lub 
przewodu. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
W przypadku wykorzystania jako wciągarka, jeden zamknięty obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości 
w obydwu kierunkach. Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na utrzymanie zaprogramowanej   
automatycznie siły uciągu, przy zmiennej prędkości

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

liczba rowków na 
kabestanie

6 + 6

Maksymalna  
średnica przewodu 34 mm

Maksymalna  
średnica liny 16 mm

Wymiary AxBxC 3,90x1,95x2,35 m

Waga 2900 kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 35 kN 

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych kabestanówwyłożonych wielorowkowo specjalnym  
tworzywem antypoślizgowym

• 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 

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (150-1000 daN), dostosowane do 
OPGW.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Przednia oscylacyjna prowadnica z nylonowymi rolkami.
• Prowadnica przewodu z nylonowymi rolkami.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu  pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Olejowy system chłodzenia.
• Pomocniczy obwód hydrauliczny do dodatkowego wyposażenia (jeden stojak 

szpulowy lub nawijarka).
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny naciąg 35 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

1,9 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy pręd-
kości maks.

10 kN

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 47.6 hp / 35 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V



F120.AF.45.2 max 45 kN

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Amortyzowana oś, pneumatyczny układ hamulcowy, dyszel i    
 oświetlenie do holowania po drodze (bez homologacji).
012 - Obwód hydrauliczny do zasilania prasy do złącz wysokociśnieniowych   
 (maks. 700 barów).
006.1 Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
014 - Wysięgnik nawijarki szpulowej  o średnicy 1400 mm.
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.
045.2 Automatyczny zacisk do 2 lin/przewodów.
045.3 Ręczny zacisk do 2 lin/przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego z akcesoriami.
119 - Kabestany ze stalowymi rowkami, poddane obróbce chemicznej.

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.

5180-1
rev. 09:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania  jako hamownik  i wciągarka, przeznaczona do wciągania 1 
lub 2 lin lub przewodów. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości na-
ciągania. W przypadku wykorzystania jako wciągarka, jeden zamknięty obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę 
prędkości w obydwu kierunkach. Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na utrzymanie zaprogramowanej 
automatycznie siły uciągu, dostosowując prędkość do obciążenia (nawet przy zerowej prędkości).

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

8 + 8

Maks. średnica 
przewodu 2 x 36 mm

Maksymalna  
średnica liny 16 mm

Wymiary AxBxC 3,70x1,95x2,60 m

Waga 3100 kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 45 kN 

Maks. prędkość 5 km/h

• Jedna para stalowych wielorowkowych kabestanów.
• 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.

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (2-20 kN), dostosowane do OPGW.
• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec negatywny.
• Przednia oscylacyjna prowadnica z nylonowymi rolkami obsługująca 2 przewody.
• Tylna prowadnica z nylonowymi rolkami obsługująca 2 przewody.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowania do zakotwiczania maszyny.
• Olejowy system chłodzenia.
• Dwa pomocnicze obwody hydrauliczne do sprzętu dodatkowego (1 lub 2  

nawijarki szpulowe lub stojaki na szpule).
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny naciąg 45 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2,7 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy pręd-
kości maks.

26 kN

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 88 hp / 65 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA RÓWIEŻ WERSJA Z     
KABESTANAMI Ø1200 mm



F120.AF.60.2 max 60 kN

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Amortyzowana oś, pneumatyczny układ hamulcowy, dyszel i    
 oświetlenie do holowania po drodze (bez homologacji).
006.1 Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
014 - Wysięgnik nawijarki szpulowej obsługujący szpule o średnicy 1600mm.
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.
045.2 Automatyczny zacisk do 2 lin/przewodów.
045.3 Ręczny zacisk do 2 lin/przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego z akcesoriami.
119 - Kabestany ze stalowymi rowkami, poddane obróbce chemicznej.
174.2 Urządzenie do synchronizacji przy połączeniu dwóch maszyn wraz z   
 pilotem zdalnego sterowania na kablu (20 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.

5190-1
rev. 09:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania jednej lub dwóch lin lub przewodów.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na utrzymanie zaprogramowanej automatycznie siły uciągu,   
dostosowując prędkość do obciążenia (nawet przy zerowej prędkości).

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

8 + 8

Maksymalna  
średnica przewodu 2 x 42 mm

Maksymalna  
średnica liny 18 mm

Wymiary AxBxC 3,95x2,05x2,65 m

Waga 3300 kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 60 kN 

Maks. prędkość 5 km/h

• Para stalowych kabestanów wyłożona wielorowkowymi okładzinami (opcja:  
stalowe rowki, patrz opt.119).

• 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).

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (3-25 kN), przeznaczone do kabli 
OPGW z pozycją spoczynkową.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Tylna prowadnica z nylonowymi rolkami obsługująca 2 przewody.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowanie do zakotwiczania maszyny.
• Olejowy system chłodzenia.
• Dwa pomocnicze obwody hydrauliczne do sprzętu dodatkowego (1 lub 2  

nawijarki szpulowe lub stojaki na szpule).
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny naciąg 60 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy       
prędkości maks.

27 kN

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 88,5 hp / 65 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA Z KA-
BESTANAMI Ø1200 mm



F120.AF.75.2 max 75 kN

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Amortyzowana oś, pneumatyczny układ hamulcowy, dyszel i    
 oświetlenie do holowania po drodze (bez homologacji).
006.1 Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
012 - Obwód hydrauliczny do zasilania prasy do złącz wysokociśnieniowych   
 (maks. 700 barów).
014 - Wysięgnik nawijarki szpulowej obsługujący szpule o średnicy 1600mm.
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.
045.2 Automatyczny zacisk do 2 lin/przewodów.
045.3 Ręczny zacisk do 2 lin/przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego z akcesoriami.
119 - Kabestany ze stalowymi rowkami, poddane obróbce chemicznej.
174.2 Urządzenie do synchronizacji przy połączeniu dwóch maszyn wraz z   
 pilotem zdalnego sterowania na kablu (20 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.

5192-0
rev. 07:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania 1 lub 2 przewodów. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie   
prędkości naciągania. Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na utrzymanie zaprogramowanej   
automatycznie siły uciągu, dostosowując prędkość do obciążenia (nawet przy zerowej prędkości).

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

8 + 8

Maksymalna  
średnica przewodu 2 x 42 mm

Maksymalna  
średnica liny 18 mm

Wymiary AxBxC 4,00x2,10x2,40 m

Waga 4450 kg

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 75 kN 

Maks. prędkość 5 km/h

• Para stalowych kabestanów wyłożona wielorowkowymi okładzinami (opcja: sta-
lowe rowki, patrz opt.119).

• 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.

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (3-25 kN), przeznaczone do kabli 
OPGW z pozycją spoczynkową.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Tylna prowadnica z nylonowymi rolkami obsługująca 2 przewody.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do prze-

mieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowania do zakotwiczania maszyny.
• Olejowy system chłodzenia.
• Dwa pomocnicze obwody hydrauliczne do sprzętu dodatkowego (1 lub 2  

nawijarki szpulowe lub stojaki na szpule).
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny naciąg 75 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy pręd-
kości maks.

35 kN

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 105 hp / 77 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA ROWNIEŻ WERSJA Z   
KABESTANAMI Ø1200 mm



F120.AF.90.2 max 90 kN

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
008 - Amortyzowana oś, powietrzny układ hamulcowy, dyszel i oświetlenie do  
 holowania po drodze (bez homologacji).
006.1 Oświetlenie do holowania po drodze.
006.2 Pneumatyczny układ hamulcowy.
012 - Obwód hydrauliczny do zasilania prasy do złącz wysokociśnieniowych   
 (maks. 700 barów).
014 - Wysięgnik nawijarki szpulowej obsługujący szpule o średnicy 1600mm.
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.
045.2 Automatyczny zacisk do 2 lin/przewodów.
045.3 Ręczny zacisk do 2 lin/przewodów.
069.5 Drukarka rejestratora elektronicznego z akcesoriami.
119 - Kabestany ze stalowymi rowkami, poddane obróbce chemicznej.
174.2 Urządzenie do synchronizacji przy połączeniu dwóch maszyn wraz z   
 pilotem zdalnego sterowania na kablu (20 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.

5200-0
rev. 16:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania jednej lub dwóch lin lub przewodów.
Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania.
Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na utrzymanie zaprogramowanej automatycznie siły uciągu,   
dostosowując prędkość do obciążenia (nawet przy zerowej prędkości).

CECHY

Kabestany 2 x Ø 1500 mm

Liczba rowków na 
kabestanie

8 + 8

Maksyma-
na   średnica           
przewodu 

2 x 42 mm

Maksymalna  
średnica liny 18 mm

Wymiary AxBxC 3,80x2,10x2,40 m

Waga 4500 kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks. naprężenie 90 kN 

Maks. prędkość 5 km/h

• Para stalowych kabestanów wyłożona wielorowkowymi okładzinami (opcja:  
stalowe rowki, patrz opt.119).

• 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 i zapis.

• Urządzenie sterujące niskimi naprężeniami (3-25 kN), przeznaczone do kabli 
OPGW z pozycją spoczynkową.

• Przełączanie kabestanów na ruch swobodny (neutralny).
• Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
• Tylna prowadnica z nylonowymi rolkami obsługująca 2 przewody.
• Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do  

przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
• Stabilizatory i mocowania do zakotwiczania maszyny.
• Olejowy system chłodzenia.
• Dwa pomocnicze obwody hydrauliczne do sprzętu dodatkowego
•  (1 lub 2 nawijarki szpulowe lub stojaki na szpule).
• Przyłącze uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny naciąg 90 kN

Prędkość przy 
maks. uciągu

2,4 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy       
prędkości maks.

45 kN

SILNIK

Napęd silnika diesel

Moc 142 hp / 77 kW

Chłodzenie woda

Instalacja 
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA Z   
KABESTANAMI Ø1800 mm



F120.AF.140.4 max 140 kN

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.4 Zawieszenie z 2 sztywnymi osiami (tandem).
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
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.
045.2	 Automatyczny	zacisk	do	4	lin/przewodów.
045.3	 Ręczny	zacisk	do	4	lin/przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	z	akcesoriami.
119	-	 Kabestany	ze	stalowymi	rowkami,	poddane	obróbce	chemicznej.
174.2	 Urządzenie	do	synchronizacji	przy	połączeniu	dwóch	maszyn	wraz	z		 	
	 pilotem	zdalnego	sterowania	na	kablu	(20	m).
020.3	 Zestaw	nylonowych	okładzin	z	rowkami	przeznaczonych	do	obsługi		 	
	 6	przewodów	maks.	Ø	31,5	mm	(zamiast	zestawu	standardowego),		 	
	 oraz	2	dodatkowe	obwody	hydrauliczne	do	sterowania	2	dodatkowymi			
	 stojakami	na	szpule	(łącznie	6).

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.

5280-0
rev. 06:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania 1, 2, 3 lub 4 lin lub przewodów. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na napięcie o stałej sile nawet przy 
zmianie prędkości naciągania. W przypadku wykorzystania jako wciągarka, jeden zamknięty obwód hydrauliczny 
pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach. Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na  
utrzymanie zaprogramowanej automatycznie siły uciągu, dostosowując prędkość do obciążenia (nawet przy zerowej 
prędkości).

CECHY

Kabestany 2	x	Ø	1500	mm

Liczba	rowków	na	
kabestanie

16	+	16

Maks.	średnica	
przewodu 4	x	42	mm

Maksymalna		
średnica	liny 24 mm

Wymiary	AxBxC 4,40x2,50x2,85	m

Waga 7800	kg

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks.	naprężenie 140 kN 

Maks.	prędkość 4,5	km/h

• Para	stalowych	kabestanów	wyłożona	wielorowkowymi	okładzinami	(opcja:		
stalowe	rowki,	patrz	opt.119).

• 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	i	zapis.

• Hydrauliczny	hamulec	negatywny.
• Przednia	oscylacyjna	prowadnica	z	nylonowymi	rolkami	obsługująca	4	przewody.
• Tylne	prowadnice	z	nylonowymi	rolkami	obsługujące	4	przewody.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do		

przemieszczania	maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Stabilizatory	i	mocowanie	do	zakotwiczania	maszyny.
• Olejowy	system	chłodzenia.
• Cztery	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sprzętu	dodatkowego	(nawijarki	

szpulowe	lub	stojaki	na	szpule).
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny	naciąg 140 kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

1,8	km/h

Maks.	prędkość 4	km/h

Uciąg	przy							
prędkości	maks.

60 kN

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 177	hp	/	130	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA ROWNIEŻ WERSJA Z   
KABESTANAMI Ø1800 mm



F120.AF.90.22 max 90 kN (2 x 45 kN)

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
008	-	 Amortyzowana	oś,	powietrzny	układ	hamulcowy,	dyszel	i		 	 	
	 oświetlenie	do	holowania	po	drodze	(bez	homologacji).
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
012	-	 Obwód	hydrauliczny	do	zasilania	prasy	do	złącz	wysokociśnieniowych	
014	-	 Wysięgniki	nawijarki	szpulowej	obsługujące	szpule	o	średnicy	1600mm	(1		
	 lub	2).
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.
045.2	 Automatyczny	zacisk	do	2	lin/przewodów.
045.3	 Ręczny	zacisk	do	2	lin/przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	z	akcesoriami.
119	-	 Kabestany	ze	stalowymi	rowkami,	poddane	obróbce	chemicznej.
174.2	 Urządzenie	do	synchronizacji	przy	połączeniu	dwóch	maszyn	wraz	z		 	
	 pilotem	zdalnego	sterowania	na	kablu	(20	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.

5338-0
rev. 05:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania 1 lub 2  przewodów.Dwa obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie  
prędkości naciągania. Dwa obwody można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu 
sił Przy wciąganiu przewodów, 2 obwody hydrauliczne pozwalają na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, 
dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu obwodów sprzężonych.
Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na utrzymanie zaprogramowanej automatycznie siły uciągu do pręd-
kości pracy.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	1500	mm

Liczba	rowków	na	
kabestanie

8	+	8

Maks.	średnica	
przewodu 2	x	42	mm

Maksymalna		
średnica	liny 18 mm

Wymiary	AxBxC 4,50x2,40x2,80	m

Waga 6200	kg
197

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks.	naciąg 1	x	90	kN 
lub	2	x	45	kN	

Maks.	prędkość 5	km/h

• Dwie	pary	stalowych	wielorowkowych	kabestanów	pokrytych	tworzywem.
• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne		

instrumenty	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.

• Urządzenie	sterujące	niskimi	naprężeniami	(3-25	kN),	przeznaczone	do	kabli	
OPGW	z	pozycją	spoczynkową.

• Przełączanie	kabestanów	na	ruch	swobodny	(neutralny).
• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Tylna	prowadnica	z	nylonowymi	rolkami	obsługująca	2	przewody.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do		

przemieszczania	maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Stabilizatory	i	mocowania	do	zakotwiczania	maszyny.
• Olejowy	system	chłodzenia.
• Urządzenia	sprzęgające	dwie	pary	kabestanów.
• Dwa	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sprzętu	dodatkowego.
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maksymalny	uciąg 1	x	90	kN 
lub	2	x	45	kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

2,5	km/h

Maks.	prędkość 5	km/h

Uciąg	przy	maks.	
prędkości

1	x	45	kN 
lub	2	x	22,5	kN

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 142	hp	/	105	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

12 V

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA Z   
KABESTANAMI Ø1800 mm



F110.AF.140.22 max 140 kN (2 x 70 kN)

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
006.1	 Oświetlenie	do	holowania	po	drodze.
006.2	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy.
017	-	 Urządzenie	sterujące	niskimi	naprężeniami	(4-30	kN),	przeznaczone	do		
	 kabli	OPGW	z	pozycją	spoczynkową	stosowaną	w	jednym	lub			 	
	 dwóch	obwodach.
012	-	 Obwód	hydrauliczny	do	zasilania	prasy	do	złącz	wysokociśnieniowych		 	
 (maks. 700 barów).
014	-	 Wysięgniki	nawijarki	szpulowej	obsługujące	szpule	o	średnicy	1600		 	
	 mm	(1	lub	2).
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.
045.2	 Automatyczny	zacisk	do	2	lin/przewodów.
045.3	 Ręczny	zacisk	do	2	lin/przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	z	akcesoriami.
119	-	 Kabestany	ze	stalowymi	rowkami,	poddane	obróbce	chemicznej.

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.

5348-0
rev. 05:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania 1 lub 2 przewodów.
Dwa obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Dwa obwody 
można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił.
Przy wciąganiu przewodów, 2 obwody hydrauliczne pozwalają na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, 
dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu sprzężonych.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	1800	mm

Liczba rowków 10	+	10

Maks.	średnica	
przewodu 2	x	46	mm

Maks.	średnica	
liny 24	mm

Wymiary	AxBxC 4,50x2,50x3,00	m

Waga 8200	kg

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks.	naciąg 1	x	140	kN 
lub	2	x	70	kN	

Maks.	prędkość 5	km/h

• Dwie	pary	stalowych	wielorowkowych	kabestanów	pokrytych	tworzywem.
• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne		

instrumenty	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).

• Przełączanie	kabestanów	na	ruch	swobodny	(neutralny).
• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Tylna	prowadnica	z	nylonowymi	rolkami	obsługująca	2	przewody.
• Podwozie	na	sztywnej	osi,	z	hamulcem	ręcznym	i	odczepianym	dyszlem	do		

przemieszczania	maszyny	w	miejscu	wykonywania	pracy.
• Stabilizatory	sterowane	hydraulicznie	i	mocowania	do	zakotwiczania.
• Olejowy	system	chłodzenia.
• Urządzenia	sprzęgające	dwie	pary	kabestanów.
• Dwa	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sprzętu	dodatkowego.
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks.	uciąg 1	x	140	kN 
lub	2	x	70	kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

2,1	km/h

Maks.	prędkość 4,5	km/h

Uciąg	przy	maks.	
prędkości

1	x	70	kN 
lub	2	x	35	kN

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 184	hp	/	135	kW

Chłodzenie woda

Electric	plant 24	V



F120.AF.180.42 max 180 kN (2 x 90 kN)

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
005.1 Zawieszenie z 2 amortyzowanymi osiami (tandem), pneumatyczny   
	 układ	hamulcowy	i	oświetlenie.
006.3	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy	z	systemem	ABS.
012	-	 Obwód	hydrauliczny	do	zasilania	prasy	do	złącz	wysokociśnieniowych		 	
 (maks. 700 barów).
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.
045.2	 Automatyczny	zacisk	do	4	lin/przewodów.
045.3	 Ręczny	zacisk	do	4	lin/przewodów.

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.

5365-0
rev. 06:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania 1, 2, 3 lub 4 lin lub przewodów.
Dwa obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Dwa obwody 
można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, przy automatycznym rozłożeniu sił
Przy wciąganiu przewodów, 2 obwody hydrauliczne pozwalają na ciągłą zmianę prędkości w obydwu kierunkach, 
dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jednego obwodu hydraulicznego lub obydwu obwodów sprzężonych.
Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na utrzymanie zaprogramowanej automatycznie siły uciągu do  
prędkości.

CECHY

Kabestany 4	x	Ø	1500	mm

Liczba rowków na 
kabestanach

10 (tot.40)

Maksymalna		
średnica	przewodu 4	x	45	mm

Maksymalna		
średnica	liny 32 mm

Wymiary	AxBxC 6,00x2,47x3,15	m

Waga	 13200	kg

• Dwie	pary	kabestanów	ze	stalowymi	rowkami,	poddane	obróbce	termicznej	i	
chemicznej,	o	wysokiej	odporności,	przeznaczone	do	stalowych	lin	lub		 	
przewodów.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	2	wbudowane	elektroniczne		
instrumenty	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.

• Dwa	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Przednie	i	tylne	prowadnice	przewodów	z	nylonowymi	rolkami,	obsługujące	4	

przewody.
• Rama	z	dwiema	osiami,	kierowanie	za	pomocą	dyszla,	zawieszenie	na	resorach	

piórowych	i	oponach,	przeznaczona	do	holowania	po	drodze	z	prędkością	60	
km/h	(bez	homologacji).

• Stabilizatory	i	mocowania	do	zakotwiczania	maszyny.
• Olejowy	system	chłodzenia.
• Dwa	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sprzętu	dodatkowego.

Maks.	uciąg 1	x	180	kN 
lub	2	x	90	kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

2,1	km/h

Maks.	prędkość 5	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 299	hp	/	220	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

24 V

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA   
F120.AF.150.42

Maks.	uciąg 1	x	150	kN 
or	2	x	75	kN

Maks.	prędkość 5	km/h

Maks.	prędkość 5	km/h



F120.AF.180.44 max 180 kN (2 x 90 kN or 4 x 45 kN)

WCIĄGARKO-HAMOWNIK HYDRAULICZNY

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
006.3	 Pneumatyczny	układ	hamulcowy	z	systemem	ABS.
012	-	 Obwód	hydrauliczny	do	zasilania	prasy	do	złącz	wysokociśnieniowych		 	
	 (maks.	700	barów).
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.
045.2	 Automatyczny	zacisk	do	4	lin/przewodów.
045.3	 Ręczny	zacisk	do	4	lin/przewodów.
069.5	 Drukarka	rejestratora	elektronicznego	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.

5758-0
rev. 10:15

Maszyna hydrauliczna zaprojektowana do wykorzystania zarówno jako hamownik jak i wciągarka, przeznaczona do 
wciągania 1, 2, 3 lub 4 lin lub przewodów.
Cztery obwody hydrauliczne pozwalają na napięcie o stałej sile nawet przy zmianie prędkości naciągania. Cztery  
obwody można wykorzystać niezależnie lub jednocześnie, z automatycznym rozłożeniem sił.
Przy wciąganiu przewodów, obwody hydrauliczne (zamknięte) pozwalają na ciągłą zmianę prędkości w obydwu 
kierunkach za pomocą czterech dźwigni sterujących, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jednego obwodu lub 
obydwu obwodów jednocześnie.
Maszyna wyposażona jest w system pozwalający na automatyczne utrzymanie zaprogramowanej siły uciągu,   
dostosowując prędkość do obciążenia (nawet przy zerowej prędkości) we wszystkich obwodach.

CECHY

Kabestany 8	x	Ø	1500	mm

Liczba	rowków	na	
kabestanie

5	(tot.40)

Maksymalna		
średnica	przewodu 4	x	45	mm

Maksymalna		
średnica	liny 38 mm

Wymiary	AxBxC 6,40x2,48x3,25	m

Waga 13200	kg

• Cztery	pary	kabestanów	ze	stalowymi	rowkami,	poddane	obróbce	termicznej	i	
chemicznej,	o	wysokiej	odporności,	przeznaczone	do	stalowych	lin	lub		
przewodów.

• Panel	sterowania	maszyny	wyposażony	w	4	wbudowane	elektroniczne		
instrumenty	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).

• Cztery	hydrauliczne	hamulce	bezpieczeństwa.
• Przednie	i	tylne	prowadnice	przewodów	z	nylonowymi	rolkami,	obsługujące	4	

przewody.
• Rama	z	dwiema	osiami,	kierowanie	za	pomocą	dyszla,	zawieszenie	na	resorach	

piórowych	i	oponach,	przeznaczona	do	holowania	po	drodze	z	prędkością	60	
km/h	(bez	homologacji).

• Stabilizatory	i	mocowania	do	zakotwiczania	maszyny.
• Olejowy	system	chłodzenia.
• Cztery	pomocnicze	obwody	hydrauliczne	do	sprzętu	dodatkowego	(tj.		

mechaniczne	stojaki	na	szpule).
• Przyłącze	uziemienia.

PARAMETRY MECHANICZNE

Maks.	uciąg 1	x	180	kN 
lub	2	x	90	kN 
lub	4	x	45	kN

Prędkość	przy	
maks.	uciągu

1,9	km/h

Maks.	prędkość 5	km/h

SILNIK

Napęd	silnika diesel

Moc 299	hp	/	220	kW

Chłodzenie woda

Instalacja	
elektryczna

24 V



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



STOJAKI I PRZYCZEPY KABLOWE

5





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



F157 stojaki na szpule

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNIE
410.1 Hamulec tarczowy przeznaczony do odwijania.
410.4	 Hamulec	tarczowy	o	zwiększonej	sile	hamowania.
402	-		 Tuleje	stożkowe	do	szpul	drewnianych.
405.1	 Całkowicie	ocynkowany.

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.

A190-1
rev. 01:15 PL

Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. 
Wykonana ze spawanej i malowanej stali. Całkowicie demontowana w celu ułatwienia transportu.
W zestawie z wałem.

Średnica	szpuli
min.	-	maks.

Wymiary	całkowite	
(A	x	B	x	C) Szpula	(ØD) Obciążenie Waga

m m mm daN kg

F157.14 1,10 - 1,40 2,10	x	0,90	x	0,88 50 1000 50

F157.14.S 1,10 - 1,40 2,50	x	1,10	x	0,95 50 2000 65

F157.19 	up	to	1,90 3,00	x	1,10	x	1,10 50 2600 160

opt.410.1



F106 wózki kablowe

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE
416 - Hamulec bezpieczeństwa, który uruchamiany jest automatycznie w przypadku spadku ciśnienia w obwodzie   
 hydraulicznym.
417 - Instalacja silnika Diesla napędzającego agregat hydrauliczny, która sprawia, że nawijarka staje się autonomicznym   
 urządzeniem.
438.2 Urządzenie pozwalające na podnoszenie szpuli z wykorzystaniem obwodu obracającego szpulę.
078.1 Zestaw przewodów elastycznych przeznaczonych do napędzania jednostki napędowej (dostępne długości: 5, 10, 15 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.

A240-0
rev. 10:15 PL

Wózek kablowy przeznaczony do transportu szpul oraz nawijania/rozwijania kabla, zaprojektowany do użytku z 
wciągarkami, wciągarko-hamownikami lub agregatami hydraulicznymi. Zapewniają napęd konieczny do obracania 
szpuli. 
Może być nawet wyposażony we własny napęd.

Szpula maks. 
Ø Pojemność Lina Ø Maks. uciąg 

(1)
Maks. pręd-

kość (1) Wymiary AxBxC Waga

mm kg mm daN km/h m kg

F106.110 1100 1200 10-13-16 150 4 1,70 x 1,25 x 1,00 450

F106.140 1600 2000 16-18-20 250 5 2,00 x 1,35 x 1,40 700

F106.190 1900 3000 18-20-24 300 5 2,50 x 1,80 x 1,40 1200

F106.110

F106.140
F106.190

• Dwukierunkowy silnik hydrauliczny, kontrolowany bezpośrednio z panelu maszyny przez elastyczne węże za pomocą jednostki 
redukcyjnej.

• Urządzenie neutralne do łatwego odwijania liny.
• Unoszone hydraulicznie ramię szpuli sterowane za pomocą ręcznej pompy.
• Automatyczna nawijarka liny wraz z rolkami prowadzącymi linę przeznaczona do nawijania trzech różnych średnich liny na 

szpulę. Nawijarka może być również obsługiwana ręcznie.
• Rama z trzema oponami, w tym jedną sterowaną za pomocą dyszla przeznaczoną do przemieszczania w miejscu wykonywania 

pracy.
• Mechaniczne stabilizatory oraz uchwyty do kotwiczenia lub podnoszenia nawijarki.
• Urządzenia przeznaczone do mechanicznego blokowania obrotów szpuli.

(1) osiągi uzyskiwane przy podłączeniu do obwodu hydraulicznego wciągarki lub wciągarko-hamownika

Z NIEZALEŻNYM NAPĘDEM (OPT.. 417)

Moc silnika Maks. uciąg 
(2)

Prędkość przy 
maks. uciągu 

(2)

Maks. pręd-
kość Wymiary AxBxC Waga

kW hp daN m/min m/min m kg

F106.110 4,4 6 200 30 65 2,00 x 1,25 x 1,00 540

F106.140 5,9 8 300 30 65 2,20 x 1,35 x 1,40 800

F106.190 7,3 10 400 30 65 2,50 x 1,40 x 1,40 1350

(2) na środkowej warstwie



F106.220 wózki kablowe

WYPOSAŻENIE

• Silnik hydrauliczny z redukcją podłączaną do wału.
• Bezobsługowy hamulec bezpieczeństwa na wypadek awarii hydraulicznej.
• Ramiona przytrzymujące szpulę z hydraulicznym podnośnikiem szpuli, zasilane 

przez pompę ręczną.
• Sztywna oś, opony, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z 

niską prędkością podczas wykonywania pracy.
• Regulowana obrotowa szpula.
• Mechaniczne stabilizatory oraz uchwyty do kotwiczenia lub podnoszenia 

maszyny.
• Ramię szpuli obsługujące szpule o maks. średnicy 2200 mm.
• Wał z podnośnikiem i tulejami do szpul.
• Stalowa szpula mod. F162.220
• Automatyczna nawijarka liny przeznaczona do równomiernego nawijania lin o 

różnej średnicy na szpulę. Nawijarka może być również obsługiwana ręcznie.
• Zestaw węży elastycznych o długości 15 m przeznaczonych do podłączenia  

agregatu hydraulicznego.

OPCJONALNIE
005.1 Oś podwójna z drążkiem skrętnym, powietrznym układem hamulcowym  
 i oświetleniem.
006 - Pneumatyczny układ hamulcowy i oświetlenie.
059 - Metalowa szpula F162.220
096.1 Agregat hydrauliczny z silnikiem benzynowym zamontowanym na   
 wózku napędzający podnośnik szpul i stabilizatory.
417.1 Agregat hydrauliczny z silnikiem Diesla zamontowany na wózku lub   
 osobno, umieszczony na wózku w celu niezależnego wykorzystania przy  
 hamowaniu i nawijaniu przewodu.

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.

A245-0
rev. 07:15 PL

Przyczepa kablowa ze zwijarką do szpul przeznaczona do nawijania/wciągania i odwijania lin oraz przewodów z/na 
stalowe szpule. Szpula jest napędzana przez silnik hydrauliczny zasilany przez osobny agregat lub przez dodatkowy 
obwód hydrauliczny wciągarki, hamownika lub wciągarko-hamownika.

CECHY

Średnica szpuli (min./
maks.) 1400/2200 mm

Szerokość szpuli(ma-
ks.)

1560 mm

Maks. waga szpuli 8000 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalny uciąg 500 daN

Prędkość przy maks. 
uciągu

2,5 km/h

Maks. prędkość 5 km/h

Uciąg przy prędkości 
maks.

250 daN



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.AF.20.20
ZMOTORYZOWANE PRZYCZEPY KABLOWE

• Hydrauliczna jednostka napędowa składająca się z silnika elektrycznego lub 
chłodzonego powietrzem silnika Diesla oraz pompy hydraulicznej o zmiennej 
wydajności, która pozwala na ciągłą i stopniową zmianę prędkości obrotów 
szpuli w obydwu kierunkach za pomocą jednego uchwytu sterującego (w funkcji 
wciągarki).

• Obwód hydrauliczny przeznaczony do hamowania przewodu (w funkcji  
hamownika).

• Panel sterujący z instrumentami i funkcjami sterującymi maszyną oraz silnikiem.
• Dynamometr przeznaczony do kontroli siły wciągania z możliwością nastawienia 

limitu siły maksymalnej.
• Silnik hydrauliczny z redukcją podłączaną do wału.
• Bezobsługowy hamulec bezpieczeństwa na wypadek awarii hydraulicznej.
• Ramiona z siłownikami hydraulicznymi do unoszenia szpul zasilane przez  

jednostkę napędową.
• Sztywna oś, opony, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z 

niską prędkością podczas wykonywania pracy.
• Regulowana obrotowa szpula.
• Hydraulicznie napędzane stabilizatory oraz uchwyty do kotwiczenia lub  

podnoszenia maszyny.
• Wał z podnośnikiem i tulejami stożkowymi do szpul drewnianych (należy określić 

średnicę otworu szpuli).
• Podnośnik i cylindryczne tuleje do szpul stalowych (należy określić średnicę 

otworu szpuli).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Oś z niezależnym drążkiem skrętnym, regulowany dyszel,    
 pneumatyczny układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze z  
 prędkością 60 km/h (bez homologacji).
059 - Stalowa szpula cylindryczna przeznaczona do szpul kabli i lin    
 nylonowych (zewn. Ø 1400 x 560 mm).
060 - Metalowe szpule stożkowe z otwieraniem bocznym (zewn. Ø 1400 x 560 mm).
0601 - Metalowe szpule stożkowe z otwieraniem bocznym (zewn. Ø 1400 x 800 mm).
419.2 Automatyczna nawijarka liny przeznaczona do równomiernego nawijania lin o  
 różnej średnicy na szpule różnej szerokości.

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.

A15L-0
rev. 04:15 PL

Przyczepa do szpul, przeznaczona do  zwijania i zwalniania lin oraz przewodów z/na drewniane lub stalowe szpule 
kablowe.
Szpula napędzana przez silnik hydrauliczny pozwala na odzyskanie przewodu lub kabla (w funkcji wciągarki) oraz na 
zwalnianie go (w funkcji hamownika).

NOŚNOŚĆ TRANSPORTOWA SZPULI

Wymiary transportowe szpuli

Średnica maks. 1800 mm

Szerokość maks. 1100 mm

Waga maks. 2000 kg

SILNIK

Napęd diesel lub 
elektryczny

Moc 21 hp/15,4 kW

CECHY

Wymiary AxBxC  3,60x2,20x1,40 m

Waga (bez liny)
1750 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Maks. siła uciągu/
naciągu

2000 daN

Prędkość przy maks. 
uciągu/naciągu

10 m/min

Maks. prędkość 50 m/min
parametry podane w tym miejscu odnoszą się do war-
stwy liny o średnicy 500 mm



F10.M zmotoryzowane przyczepy kablowe

WYPOSAŻENIE

• Hydrauliczna jednostka napędowa składająca się z chłodzonego powietrzem silnika Diesla/benzynowego oraz pompy hydraulicznej o 
zmiennej wydajności, która pozwala na ciągłą i stopniową zmianę prędkości obrotów szpuli w obydwu kierunkach za pomocą  
jednego uchwytu sterującego.

• Obwód hydrauliczny przeznaczony do hamowania przewodu.
• Panel sterujący z instrumentami i funkcjami sterującymi maszyną oraz silnikiem.
• Dynamometr przeznaczony do kontroli siły wciągania z możliwością nastawienia limitu siły maksymalnej.
• Silnik hydrauliczny z redukcją podłączaną do wału.
• Możliwość obsługi jednej lub większej liczby szpul pracujących na biegu jałowym.
• Bezobsługowy hamulec bezpieczeństwa na wypadek awarii hydraulicznej.
• Ramiona z siłownikami hydraulicznymi do unoszenia szpul zasilane przez jednostkę napędową.
• Sztywna oś, opony, hamulec ręczny i dyszel do przemieszczania maszyny z niską prędkością podczas wykonywania pracy.
• Regulowana obrotowa szpula.
• Hydrauliczne stabilizatory oraz uchwyty do kotwiczenia lub podnoszenia maszyny.
• Szpula z podnośnikiem i tulejami stożkowymi do szpul drewnianych (należy określić średnicę otworu szpuli).
• Podnośnik i cylindryczne tuleje do szpul stalowych (należy określić średnicę otworu szpuli).
• Chłodnica oleju hydraulicznego.
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
007 - Oś z amortyzacją, dyszel, hamulec najazdowy, oświetlenie i opony do holowania po drodze z prędkością 60 km/h.    
 (bez homologacji)
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.
028.1 - Silnik diesla chłodzony wodą, zgodny z normami EEC.
046.B - Nawijarki liny nr 3 i 4 przeznaczone do równomiernego nawijania przewodów o różnej średnicy na szpule,     
 regulowane, z biegiem jałowym.
060 - Stożkowe szpule metalowe nr 3 lub 4 z otwieranym bokiem.
061 - Metalowe szpule nr 3 lub 4 przeznaczone do obsługi 1500 m liny o średnicy 10 mm.
060.1 - Stalowa szpula nr 1 przeznaczona do obsługi 2500 m liny o średnicy 14 mm.
074.2 - Nieskręcająca się lina stalowa, średnica i długość na zamówienie.
129 - Lina nylonowa, średnica i długość na zamówienie.

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.

A155-1
rev. 06:15 PL

Przyczepa przeznaczona do przewożenia szpul jak również do zwijania i zwalniania lin oraz przewodów z/na   
drewniane lub stalowe szpule. Przyczepa jest w stanie obsłużyć do 3 lub 4 szpul. Szpule napędzane przez silnik hy-
drauliczny pozwalają na odzyskanie przewodów (w funkcji wciągarki) oraz na zwalnianie ich (w funkcji hamownika).

F10.M.10.10.3 F10.M.15.30.3 F10.M.20.30.4

Maks. liczba obsługiwanych szpul 3 3 4

Przekątna szpuli (maks.) 1200 mm 1200 mm 1400 mm

Długość szpuli (maks.) 1100 mm 1100 mm 1400 mm

Maks.siłą ciągnięcia/hamowania 
(1)

20 kN @ 20 m/min 30 kN @ 20 m/min 30 kN @ 25 m/min

Maks. prędkość przy niskiej sile 
(2) 

100 m/min 100 m/min 70 m/min

Moc silnika 18 hp (13,2 kW) 27 hp (19,8 kW) 30 hp (22 kW)

Maks. waga szpuli 1000 kg 1600 kg 2000 kg

Wymiary (A+D x B x C) 3,4+1,2x2,3x1,7 m 3,6+1,2x2,3x1,8 m 4,3+1,2x2,4x2,0 m

Waga (bez urządzeń opcjonal-
nych)

1000 kg 1800 kg 2000 kg

(1) wartości odnoszą się do średniego nawoju liny   (2) wartości odnoszą się do skrajnej przekątnej liny (pełna szpula)
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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



BLOCZKI TRANSPORTOWE

7





F144/F150 bloczki montażowe

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.

B112-0
rev. 14:15 PL

Pojedynczy krążek bloczka montażowego do napinania linii napowietrznych. Aluminiowy krążek zamontowany na 
uszczelnionych łożyskach kulkowych. Rowki wyłożone nylonową okładziną. Otwierana rama ze stali ocynkowanej z 
zabezpieczeniem przeciwślizgowym. Standardowe mocowanie obrotowe widelcowe.
SPECJALNIE  DO OPGW: bloczek montażowy mod.  F144.100.60  jest przeznaczony do kabli światłowodowych

F144

OPCJONALNIE
301.2	 Hak	stały	(kod	FT).
301.1	 Hak	z	mocowaniem	obrotowym	(kod	GG).
314	-	 Rowek	wyłożony	okładziną	aluminiową	(tylko	w		 	
	 przypadku	krążków	z	rowkiem	o	szerokościach	E=	60,	68		
	 oraz	95		mm).
327	-	 Zabezpieczenie	przeciwślizgowe	wielkości	połowy		 	
	 obwodu	krążka	(standard	w	mod.	F150).
326	-	 Rolki	uziemiające	(tylko	do	krążków	z	rowkiem		 	
	 o	szerokościach	E=	60,	68	i	95	mm;	konieczna		 	
	 opt.314).
329	-	 Kabel	miedziany	o	długości	6	m	z	przezroczystą		 	
	 izolacją	PCV,	z	zaciskiem	do	wieży	oraz	bloku		 	
	 zaciskowego	do	bloczka	montażowego	(do	opcja		 	
	 326	oraz	326.1).
328	-	 Specjalna	rama	U-kształtna.
320	-	 Skrzynka	do	transportu	i	przechowywania.

Wymiary	(mm) Obciążenie	zrywające	
powyżej Waga

A A1 A2 B C D E F G daN kg

F150.23.1 25 25 26 14 110 230 50 150 300 8.000 8,0

F150.35 30 27 26 16 110 350 60 170 440 9.000 11,5

F144.50.70 40 27 27 20 150 500 68 188 630 12.000 25

F144.65.70 40 33 27 20 160 650 68 188 770 12.000 30

F144.65.95 40 33 27 20 150 650 95 210 770 12.000 35

F144.80.70 45 33 27 20 160 800 68 188 900 12.000 35

F144.80.95 45 33 27 20 150 800 95 210 900 12.000 41

F144.100.95 45 37 27 25 150 1000 95 230 1120 12.000 50

F144.100.60 40 27 27 20 160 1000 60 190 1080 9.000 38

F150

F144	z	opcją327

F144	z	opcją	327opcjonalny	hak	obro-
towy	(kod	GG)

opcjonalny	hak	
stały	(kod	FT)



bloczki montażowe

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNIE
314 -  Krążki wyłożone okładziną aluminiową.
326 -  Rolki uziemiające (konieczna opcja 314).
329 - Kabel miedziany o długości 6 m z przezroczystą   
 izolacją PCV, z zaciskiem do wieży oraz bloku   
 zaciskowego do bloczka montażowego (do opcji   
 326).

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.

B128-0
rev. 06:15 PL

F188
Bloczek montażowy z sześcioma krążkami do wiązki sześciu przewodów, przeznaczony do wciągania 6 przewodów za 
pomocą 2 lin wstępnych. Aluminiowe krążki zamontowane na uszczelnionych łożyskach kulkowych. Rowki wyłożone 
nylonową okładziną. Rama ze stali z zabezpieczeniami przeciwślizgowymi na bocznych krążkach. Demontowane  
mocowanie obrotowe do 90°. 

F189
Bloczek montażowy z siedmioma krążkami do wiązki czterech lub sześciu przewodów, przeznaczony do wciągania 
4 lub 6 przewodów za pomocą 1 lub 2 lin wstępnych. Aluminiowe krążki zamontowane na uszczelnionych łożyskach 
kulkowych. Rowki wyłożone nylonową okładziną. Rama ze stali z zabezpieczeniami przeciwślizgowymi na bocznych 
krążkach. Demontowane mocowanie obrotowe do 90°.

Wymiary (mm) Obciążenie zrywające powyżej Waga

A B C D E F G H I L M daN kg

F188.65.68 30 30 68 650 1400 550 770 400 750 100 145 18.000 180

F188.65.95 30 30 95 650 1400 550 770 400 880 125 170 20.000 207

F188.80.68 30 30 68 800 1500 550 900 500 750 100 145 18.000 204

F188.80.95 30 30 95 800 1550 550 900 500 880 125 170 20.000 240

OPCJONALNIE
314 -  Krążki wyłożone okładziną aluminiową.
325 -  Krążek środkowy wyłożony stalą.
326 -  Rolki uziemiające (konieczna opcja 314).
329 - Kabel miedziany o długości 6 m z przezroczystą   
 izolacją PCV, z zaciskiem do wieży oraz bloku   
 zaciskowego do bloczka montażowego    
 (do opcji 326).

Wymiary (mm) Obciążenie zrywające powyżej Waga

A B C D E F G H I L M daN kg

F189.65.68 30 30 68 650 1400 590 100 400 930 100 145 18.000 195

F189.65.95 30 30 95 650 1400 590 125 400 1100 125 170 20.000 235

F189.80.68 30 30 68 800 1560 590 100 500 930 100 145 18.000 240

F189.80.95 30 30 95 800 1560 590 125 500 1100 125 170 20.000 295



bloczek montażowy

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNIE:

314 -  Rowek wyłożony okładziną aluminiową.
326 -  Rolki uziemiające (konieczna opcja 314).
329 -  Kabel miedziany o długości 6 m z przezroczystą
 izolacją PCV, z zaciskiem do wieży oraz bloku
 zaciskowego do bloczka montażowego (do opcji 326).

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.

B122-0
rev. 05:15 PL

F145.S
Rozkładany, potrójny bloczek przystosowany do linii 2 i 3 przewodowej. Rama złożona z 3 bloczków, które mogą być 
używane pojedyńczo. Koła aluminiowe montowane na łożyskach kulowych, rowki wyłożone nylonem. Stalowa rama 
ocynkowana, w której środkowy bloczek montowany na podwójnych łożyskach. Demontowalne mocowanie obrotowe  
o 90°.

F149.S
Rozkładany, potrójny bloczek przystosowany do linii 4 i 5 przewodowej. Rama złożona z 35bloczków, które mogą być 
używane pojedyńczo. Koła aluminiowe montowane na łożyskach kulowych, rowki wyłożone nylonem. Stalowa rama 
ocynkowana, w której środkowy bloczek montowany na podwójnych łożyskach. Demontowalne mocowanie obrotowe  
o 90°.

Wymiary (mm) Obciążenie zrywające Waga

A B C D E F G H I L daN kg

F145.S.50.68 25 25 68 500 1480 600 630 280 590 148 12.000 122

F145.S.65.68 25 25 68 650 1550 600 770 280 590 148 14.000 145

F145.S.65.95 25 30 95 650 1650 600 770 280 670 178 18.000 165

F145.S.80.68 25 25 68 800 1750 600 900 280 590 148 18.000 167 

F145.S.80.95 25 30 95 800 1750 600 900 300 670 178 18.000 190 

F145.S.100.95 30 30 95 1000 1980 600 1100 300 700 178 20.000 230

OPCJONALNIE

314 -  Rowek wyłożony okładziną aluminiową.
326 -  Rolki uziemiające (konieczna opcja 314).
329 -  Kabel miedziany o długości 6 m z przezroczystą
 izolacją PCV, z zaciskiem do wieży oraz bloku
 zaciskowego do bloczka montażowego (do opcji 326).

Wymiary (mm) Obciążenie zrywające Waga

A B C D E F G H I L daN kg

F149.S.50.68 25 25 68 500 1480 600 630 280 890 148 12.000 185

F149.S.65.68 25 25 68 650 1550 600 770 280 890 148 14.000 210

F149.S.65.95 25 30 95 650 1650 600 770 280 1050 178 18.000 245

F149.S.80.68 25 25 68 800 1750 600 900 280 890 148 18.000 249

F149.S.80.95 25 30 95 800 1750 600 900 300 1050 178 18.000 300

F149.S.100.95 30 30 95 1000 1980 600 1100 300 1070 178 20.000 328



bloczek montażowy
wyposażenie

OPCJONALNIE
314 - Rowek wyłożony aluminium (tylko w przypadku   
 krążków z rowkiem o szerokościach C= 60, 68 lub   
 95 mm).
326 - Rolki uziemiające (tylko do krążków z rowkiem o   
 szerokościach C= 60, 68 lub 95 mm; konieczna   
 opcja 314).
327 - Zabezpieczenie przeciwślizgowe o wielkości    
 połowy obwodu krążka.
329 - Kabel miedziany o długości 6 m z przezroczystą   
 izolacją PCV, z zaciskiem do wieży oraz bloku   
 zaciskowego do bloczka montażowego (do opcji 326).

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.

B125-0
rev. 10:15 PL

F144...E
F150...E

Bloczek z jednym krążkiem przeznaczony do wciągania liny wstępnej z helikoptera.  
Odpowiednie urządzenia pozwalają na umiejscowienie liny wciągającej w rowku krążka i  
zapobiegają ślizganiu się.
Krążek wykonany jest z odlewanego aluminium i zamontowany na uszczelnionych łożyskach. 
Rowki wyłożone wymienną nylonową okładziną. Rama ze stali ocynkowanej. Mocowanie stałe.

F145...E Bloczek z trzema krążkami przeznaczony do wciągania liny wstępnej z helikoptera. Odpowiednie 
urządzenia pozwalają na umiejscowienie liny wciągającej w rowku krążka i zapobiegają  
ślizganiu się.
Krążek wykonany jest z odlewanego aluminium i zamontowany na uszczelnionych łożyskach. 
Rowki wyłożone wymienną nylonową okładziną. Rama ze stali ocynkowanej. Mocowanie stałe.

Wymiary w mm Obciążenie 
zrywające Waga

A B C D E F daN kg

F150.23.50.E 300 230 50 220 550 25 8000 15

F150.35.60.E 440 350 60 240 680 25 9000 22

F144.50.70.E 630 500 68 340 980 25 12000 49

F144.65.70.E 770 650 68 340 1220 25 12000 52

F144.65.95.E 770 650 95 370 1220 25 12000 61

F144.80.70.E 900 800 68 340 1320 25 12000 64

F144.80.95.E 900 800 95 380 1320 25 12000 68

F144.100.95.E 1120 1000 95 380 1560 25 20000 85

OPCJONALNIE
314 - Rowek wyłożony okładziną aluminiową.
326 - Rolki uziemiające (konieczna opcja 314).
329 - Kabel miedziany o długości 6 m z przezroczystą   
 izolacją PCV, z zaciskiem do wieży oraz bloku   
 zaciskowego do bloczka montażowego (do opcji 326).

Wymiary w mm

Obciążenie 
zrywające
powyżej Waga

A B C D E F daN kg

F145.50.70.E 630 500 68 670 1080 25 18000 120

F145.65.70.E 770 650 68 670 1320 25 18000 160

F145.65.95.E 770 650 95 780 1320 25 18000 170

F145.80.70.E 900 800 68 670 1420 25 18000 175 

F145.80.95.E 900 800 95 800 1420 25 18000 196

F145.100.95.E 1120 1000 95 800 1640 25 20000 250



bloczki montażowe

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.

B145-1
rev. 00:15 PL

F151.235
Bloczek naciągający
Rama ze stali ocynkowanej, otwierana, z hakami obrotowymi na 
końcach.
Automatyczne wypinanie urządzenia po zakończeniu pracy.
wer. AS  Krążek ze stali galwanizowanej zamontowany na 
łożyskach kulkowych.
wer. BS  Krążek aluminiowy wyłożony wymienną okładziną  
nylonową.

F151 Bloczek montażowy do wciągania przewodów ekranowanych. Krążek ze stali ocynkowanej   
zamontowany na łożyskach kulkowych. Rama ze stali ocynkowanej z zabezpieczeniem   
przeciwślizgowym.
Dostępne dwa rodzaje mocowania:
A - hak obrotowy.
B - hak widelcowy obrotowy.
C - hak stały.
Bloczki o innych wymiarach dostępne na zamówienie.

Wymiary (mm)
Obciążenie 
zrywające 
powyżej

Waga

d D E F G H L R daN kg

F151.235.AS 240 300 25 25 65 600 170 95 8500 21

F151.235.BS 235 300 25 25 50 550 150 95 6500 20

przykład użycia

Rodzaj  
mocowania Wymiary (mm) Obciążenie 

zrywające Waga

d D E F G H L R daN kg

F151.235.A A 230 300 25 22 65 400 155 100 8000 13

F151.235.B B/C 230 300 25 20 65 400 155 70 8000 13



bloczki wpinane

WYPOSAŻENIE 

OPCJE
mocowanie oczkowe  A2 

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.

B150-1
rev. 03:15 PL

C86.ST
Otwierany bloczek wpinany. 
Krążek ze stali ocynkowanej zamontowany na łożyskach kulkowych. 
Rama ze stali ocynkowanej otwierana z jednej strony.
Standardowe mocowanie na haku.

C86.AL
Otwierane zblocze wpinane. 
Krążek z aluminium zamocowany na łożyskach kulkowych. 
Rama z aluminium otwierana z jednej strony.
Standardowe mocowanie na stalowym haku.

Nośność Obciążenie 
zrywające Maks. liny Wymiary (mm) Waga

daN kN Ø A B D E F G H kg

C86.ST.20 1600 90 14 23 28 102 75 400 138 210 5

C86.ST.40 3200 180 18 30 34 137 80 440 170 235 9,2

C86.ST.50 5000 250 24 39 43 185 95 500 215 285 12

OPCJE
mocowanie oczkowe  A2 

Also available with capacity 2000, 4000 and 6000 daN

Nośność Obciążenie 
zrywające Maks. liny Wymiary (mm) Waga

daN kN Ø A B D E F G H kg

C86.AL.6 800 30 16 16 16 98 72 300 120 160 1,6

C86.AL.12 1600 60 20 18 25 130 72 320 155 180 2,8



zblocza

WYPOSAŻENIE

OPCJONALNIE
01	 Szekle,	złącza	obrotowe	i	liny		 	
	 stalowe	(należy	określić	długość	i		 	
	 średnicę	liny)
02	 Paski	antypoślizgowe.

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.

B155-0
rev. 04:15 PL

C87
Zblocze wpinane do lin stalowych. Rama ze stali ocynkowanej z 2, 3 lub 5 stalowymi krążkami zamontowanymi na 
uszczelnionych łożyskach kulkowych. 
Bloczki wpinane dostarczane są w parach. 

C88
Zblocze do linii wysokiego napięcia. Rama stalowa z 4 lub 6 stalowymi krążkami zamontowanymi na uszczelnionych 
łożyskach kulkowych. Dostarczane w parach.

Krążki Wymiary	(mm) Maksymalne	
obciążenie

Obciążenie	
zrywające Waga	pary

no. D	min liny	Ø L	max A B kN kN kg

C87.2.025 2 160 8 380 22 22 25 120 20

C87.3.035 3 160 8 450 25 22 35 170 27

C87.5.055 5 160 8 500 29 22 55 270 45

C87.2.030 2 180 9 370 22 22 30 150 25

C87.3.045 3 180 9 430 25 22 45 220 30

C87.5.070 5 180 9 470 29 22 70 350 45
(¹)	bottom	groove	diameter	

OPCJONALNIE
01	 Aluminiowe	krążki.

Krążki Wymiary	(mm)
Maksy-
malne	

obciążenie

Obciążenie	
zrywające Waga	pary

no. D	min rope	Ø L	max A B E	min F	max kN kN kg

C88.4.025 4 120 6 500 23 23 11 11 25 120 25

C88.4.045 4 160 8 650 25 23 11 11 45 220 45

C88.6.065 6 160 8 680 27 35 11 11 65 320 70

UWAGA:	nośność	jest	niższa	w	przypadku	krążków	aluminiowych



płyty łączące wiązk przewodów

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.

C210-0
rev. 11:15 PL

F153

Płyta łącząca wiązki 2 przewodów, przeznaczona do  
połączenia liny ciągnącej z 2 przewodami zwana potocznie  
krokodylem.
Płyta łącząca składa się z:
• 1 krążka z przeciwwagą 
• 1 obrotowej złączki do liny ciągnącej
• 2 obrotowych złączek do przewodów
• 1 odcinka nieskręcającej się liny do przewodów

F154

Przewód Wymiary (mm) Złącza (model) Lina do przewodów B.L. (g) Waga

(a) A B C (b) (c) Ø mm (e) m (f) m kN kg

F153.2.1 2 146 160 360 F250.24 F250.16 16 30 — 300 140

F153.2.2 3 174 170 410 F250.24 F250.16 16 30 — 300 155

F153.2.6 5 100 125 245 F250.18 F250.13 12 15 — 200  85

F153.3.1 2 146 160 360 F250.24 F250.18 18 30 15 300 155

F153.3.2 3 174 170 410 F250.24 F250.18 18 30 15 300 175

F153.3.6 5 100 125 245 F250.18 F250.13 12 15 7 200  90

(a) liczba przewodów – (b) złączka do liny ciągnącej – (c) złączka do przewodów – (e) odcinek liny do przewodów zewnętrznych –  
(f) odcinek liny do przewodu centralnego – (g) minimalne obciążenie zrywające

F153.2

Płyta łącząca wiązki 3 przewodów, przeznaczona do  
połączenia liny ciągnącej z 3 przewodami (fazami).
Płyta łącząca składa się z:
• 1 krążka z przeciwwagą
• 1 obrotowej złączki do ciągnięcia liny
• 3 obrotowych złączek do przewodów
• 2 odcinków nieskręcającej się stalowej liny: 1 do przewodów 

bocznych i 1 do przewodu środkowego

F153.3

Płyta łącząca wiązkę 4 przewodów, przeznaczona do  
połączenia liny ciągnącej z 4 przewodami. 
Płyta łącząca składa się z:
• 3 krążków z przeciwwagą 
• 1 obrotowej złączki do ciągnięcia liny
• 4 obrotowych złączek do przewodów
• 2 odcinków nieskręcającej się liny stalowej do przewodów

Przewód Wymiary (mm) Złącza (model) Lina do przewodów B.L. (g) Waga

(a) A B C D (b) (c) Ø mm (e) m (f) m kN kg

F154.4.1 4 290 100 540 160 F250.24 F250.18 18 30 30 300 200

F154.4.2 4 340 130 640 160 F250.24 F250.18 18 30 30 300 220

F154.4.5 4 296 148 640 160 F250.24 F250.18 18 30 30 300 220

F154.4.6 4 356 178 760 160 F250.24 F250.18 18 30 30 300 240

F154.4.8 4 340 130 640 180 F250.28 F250.24 18 30 30 750 270

(a) liczba przewodów – (b) złączka do liny ciągnącej – (c) złączka do przewodów – (e) odcinek liny do przewodów zewnętrznych –  
(f) odcinek liny do przewodu centralnego – (g) minimalne obciążenie zrywające



płyty łączące wiązki przewodów

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.

C212-0
rev. 06:15 PL

F153...F

Płyta łącząca typu stałego do wiązki 2 przewodów, przeznaczona do 
połączenia liny ciągnącej z 2 przewodami.
Płyta łącząca składa się z:
• 1 obrotowej złączki do ciągnięcia liny
• 2 obrotowych złączek do przewodów
• 2 odcinków nieskręcającej się liny stalowej do przewodów

F154...F

Przewód Wymiary (mm) Złącza (model) Lina do przewodów B.L. (g) Waga

(a) A B C (b) (c) Ø mm length m kN kg

F153.2.3.F 2 100 130 250 250.16 250.18 12 3 200 70

F153.2.1.F 2 146 160 360 250.24 250.18 16 3,5 300 135

F153.2.2.F 2 174 170 410 250.24 250.18 16 3,5 300 150

F153.3.3.F 3 100 130 250 250.16 250.18 12 3 200 75

F153.3.1.F 3 146 160 360 250.24 250.18 18 3,5 300 150

F153.3.2.F 3 174 170 410 250.24 250.18 18 3,5 300 170

(a) liczba przewodów – (b) złączka do liny ciągnącej – (c) złączka do przewodów

F153.2...F

Płyta łącząca typu stałego do wiązki 3 przewodów, przeznaczona do 
połączenia liny ciągnącej z 3 przewodami (fazami).
Płyta łącząca składa się z:
• 1 obrotowej złączki do ciągnięcia liny
• 3 obrotowych złączek do przewodów
• 3 odcinków nieskręcającej się liny stalowej do przewodów

F153.3...F

Płyta łącząca typu stałego do wiązki 4 przewodów, przeznaczona do 
połączenia liny ciągnącej z 4 przewodami. 
Płyta łącząca składa się z:
• 1 obrotowej złączki do ciągnięcia liny
• 4 obrotowych złączek do przewodów
• 4 odcinków nieskręcającej się liny stalowej do przewodów

Przewód Wymiary (mm) Złącza (model) Lina do przewodów B.L. (g) Waga

(a) A B C D (b) (c) Ø mm length m kN kg

F154.4.1.F 4 100 290 540 160 250.24 250.18 18 3,5 300 190

F154.4.2.F 4 130 340 640 160 250.24 250.18 18 3,5 300 210

F154.4.5.F 4 148 296 640 160 250.24 250.18 18 3,5 300 210

F154.4.6.F 4 178 356 760 160 250.24 250.18 18 3,5 300 230

F154.4.8.F 4 130 340 640 180 250.28 250.24 18 3,5 750 265

(a) liczba przewodów – (b) złączka do liny ciągnącej – (c) złączka do przewodów



sprzęt do naciągania linii

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.

C220-0
rev. 14:15 PL

F166
Zabezpieczenie złączki wykonane z dwóch osłon ze stali ocynkowanej. Końcówki zabezpieczone są gumowymi   
osłonami. Przeznaczone do ograniczenia promienia skrętu przewodu podczas przejścia przez bloczki montażowe.

F198

do krążków z 
rowkiem 

średnica    
zewnętrzna 

zabezpieczenia 
złączki ØE

średnica          
przewodu. 

Ød
L max (¹) Sześciokąt

Ch maks.
obciążenie 
zrywające Waga

mm mm mm mm mm kN kg

F166.40 54/60 50   18 700 28 8 - 16 10

F166.60 68 62 28 1000 40 12 - 20 16

F166.65 * 68 65 32 1050 48 7 - 16 18

F166.92 * 95 90 50 1300 60 18 - 20 32
* specjalne
(¹) inne długości na zamówienie

Uwaga: w zamówieniu należy podać następujące wymiary: 
L = długość złączki po zaciśnięciu
d = średnica przewodu
ch = wymiary heksagonalne złączki po zaciśnięciu

Przeciwwaga zapobiegająca skręcaniu przeznaczona do naciągania napowietrznych kabli światłowodowych (OPGW). 
Przeciwwaga pozwala na zapobieżenie skręcaniu się kabla podczas przejścia przez bloczki montażowe. Jej kształt  
został specjalnie zaprojektowany do wejścia w rowki bloczków montażowych bez uszkodzenia kabla. 
Para nylonowych okładzin zapobiega uszkodzeniu przewodu.
Dostarczana w metalowym pudełku.
Uwaga: przeciwwaga model F198 musi być zawsze używana 
w parach.

Wymiary w mm waga(¹) Dyrygent
średnica ØC

Bloczek montażowy 

średnica ØE szerokość rowka

ØD A(²) B kg mm mm mm

F198.50 50 1000 35 22   9 - 15 350/500 60/68
F198.60 60 1300 40 26 16 - 23 500/800 68
F198.88 80 1800 60 46 24 - 30 650/800 95

(¹) waga pary
(²) długość orientacyjna



running boards for bundle conductors

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.

C215-0
rev. 03:15 PL

F154.6
Płyta łącząca do wiązki 6 przewodów,   
przeznaczona do połączenia liny ciągnącej z 6  
przewodami (fazami). 
Płyta łącząca składa się z:
• 5 krążków z przeciwwagą 
• 1 obrotowej złączki do ciągnięcia liny
• 6 obrotowych złączek do przewodów
• 3 odcinków nieskręcającej się liny stalowej do  

przewodów

Wymiary (mm) Złącza (model) Lina do przewodów B.L. (g) Waga

A B C D (a) (b) Ø mm length m daN kg

F154.6.1 290 100 820 175 250.28 250.18 18 3 45000 320
F154.6.1.F 290 100 820 175 250.28 250.18 18 3 45000 320
F154.6.2 340 125 1000 175 250.28 250.18 18 3 45000 350
F154.6.2.F 340 125 1000 175 250.28 250.18 18 3 45000 350

Płyta łącząca przeznaczona do bloczka mod. F189

Płyta łącząca typu stałego do wiązki 6 przewodów, 
przeznaczona do połączenia liny ciągnącej z 6  
przewodami (fazami). 
Płyta łącząca składa się z:
• 1 obrotowej złączki do ciągnięcia liny
• 6 obrotowych złączek do przewodów 6 odcinków 

nieskręcającej się liny stalowej do przewodów

F154.6..F



robot ciągnący do wymiany przewodów

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
Zielone Wzgórze 6  tel. +48 76 742 83 20
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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.

B424-1
rev. 00:15 PL

F405.10.B
Robot ciągnący wykonany z lekkiego stopu.
Urządzenie napędzane przez dwa silniki elektryczne, które 
są sterowane za pomocą dwóch aluminiowych kół  
napędowych pokrytych vulcolanem.
Silniki zasilane są przez wymienny akumulator.
Urządzenie do odblokowywania i zdejmowania robota w 
przypadku przerwania pracy.
Sterowanie ruchem odbywa się bezprzewodowo.
Robot jest w stanie przesuwać się po każdej linie/ 
przewodzie. Rolki o niższym profilu pozwalają na  
pokonanie niewielkich przeszkód, takich jak złącza 
kablowe. Dostarczany w metalowej skrzynce (0,90 x 0,60 
x 0,80 m).

STEROWANIE RADIOWE
Sterowanie radiowe ruchem w przód/w tył oraz przycisk stop, 
maks. odległość 400 m (rzeczywisty zasięg może różnić się w 
przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych).
Urządzenie jest dostarczane wraz z przyrządem do   
zdejmowania, ładowarką oraz 2 wymiennymi   
akumulatorami.
Zabezpieczenie IP67.

• OPCJONALNIE
• Ładowarka akumulatora zasilającego silniki wraz z transfor-

matorem 230 V.

F405.15.S
Robot ciągnący wykonany z lekkiego stopu.
Urządzenie napędzane przez dwa silniki elektryczne, które 
są sterowane za pomocą dwóch aluminiowych kół  
napędowych pokrytych vulcolanem. Silniki zasilane są 
agregatem elektrycznym z silnikiem benzynowym  
przenoszonym przez sam robot.
Urządzenie do odblokowywania i zdejmowania robota w 
przypadku przerwania pracy.
Sterowanie ruchem odbywa się bezprzewodowo.
Robot jest w stanie przesuwać się po każdej linie/ 
przewodzie. Kółka o niższym profilu pozwalają na  
pokonanie niewielkich przeszkód, takich jak złącza 
kablowe. Dostarczany w metalowej skrzynce (1,00 x 0,60 
x 0,90 m).

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE
Sterowanie radiowe ruchem w przód/w tył oraz przycisk stop, 
maks. odległość 400 m (rzeczywisty zasięg może różnić się w 
przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych).
Urządzenie jest dostarczane wraz z przyrządem do zdejmowania, 
ładowarką oraz 2 wymiennymi akumulatorami.
Zabezpieczenie IP67.

Maks. 
siła 

uciągu

Maks. na-
chylenie

Prędkość ciąg-
nięcia Średnica krążków Szerokość 

rowka 
krążka

Wymiary 
(LxWxH) Waga Napęd 

silnika

Moc
(każdy 
silnik)

Ins. 
elektryczna

max min zew wew

kN m/min m/min mm mm mm m kg kW

F405.10.B 1 15° 20 15 190 140 55 0,80x0,50x0,70 40 elektryczny 0,15 12 V

SILNIK

Napęd benzyna

Instalacja elektryczna 12 V

Autonomy 4 godziny

Moc 1,8 hp

Chłodzenie powietrze

Sterowanie radiowe

Sterowanie radiowe



wyposażenie do wymiany przewodów

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.

B410-0
rev. 07:15 PL

F183.2.70
Bloczek kołyskowy przeznaczony do wymiany   
istniejących przewodów odgromowych (GW) na przewo-
dy odgromowe  z włóknami światłowodowymi (OPGW).

Składający się z dwóch ramek ze stali ocynkowanej połączonych pierścieniem 
obrotowym. 
Każda ramka wyposażona jest w:
– nylonową rolkę z rowkiem zamocowaną na łożyskach kulkowych
– trzy nylonowe płytki zabezpieczające kabel OPGW
– łatwy do demontażu bok ramki
Ramka została zaprojektowana tak, aby uniemożliwić kontakt pomiędzy  
przewodem a częściami metalowymi.
Obciążenie robocze 200 daN. Obciążenie zrywające 1000 daN
Średnica rolki: 70 mm (zewnętrzna), 40 mm (rowek)
Szerokość rowka 40 mm
Wymiary: 3403x65x118 mm. Waga 1,95 kg
OPCJONALNIE
01 – Metalowa skrzynka na 50 bloczków (wymiary 800x600x600 mm)
F183.2.70.A – w komplecie z pierścieniem i urządzeniem blokującym linę.
F183.2.70.B – w komplecie z bocznym zaciskiem linowym.
F183.2.70.C – w komplecie z górnym zaciskiem linowym.

F183.2.70.A F183.2.70.B

F183.3.70 Bloczek kołyskowy do wymiany istniejących kabli z  
przednim zaciskiem do lin o średnicy 10 do 20 mm.

Nylonowy krążek główny na łożyskach kulkowych, drugi krążek i stalowa ramka 
zabezpieczone nylonem.
Obciążenie robocze: 200 daN
Obciążenie zrywające: 1000 daN
Wymiary: 364x99x160
Waga: 1,2 kg
OPCJONALNIE
01 – Metalowa skrzynka na 50 bloczków (wymiary 600x600x600)

F183.4.70 Bloczek kołyskowy do wymiany istniejących kabli, z  
zaciskiem do lin o średnicy 10 do 20 mm.

Nylonowe krążki i aluminiowa ramka.
Obciążenie robocze: 150 daN Obciążenie zrywające: 750 daN
Wymiary: 360x99x150 mm
Waga: 1,1 kg
OPCJONALNIE
01 – Metalowa skrzynka na 50 bloczków (wymiary 600x600x600 mm)

F405.15.FR Urządzenie hamujące do bloczków kołyskowych. 
Umieszczane za serią bloczków kołyskowych pomagają 
w utrzymaniu odległości pomiędzy kołyskami.

Aluminiowa rama i gumowe krążki zamontowane na łożyskach kulkowych.
Obciążenie robocze: 150 daN. Waga: 4 kg
OPCJONALNIE
01 – Metalowa skrzynka (wymiary 600x400x200 mm)

F405.15.RR Urządzenie do zabezpieczania robota w przypadku  
szczególnych warunków ekstremalnego nachylenia.

System ciągnięcia liny ze zdejmowaną przeciwwagą. Aluminiowa rama i krążki 
zamontowane na łożyskach kulkowych oraz przeciwwagi z ocynkowanej stali.
Obciążenie robocze: 150 daN.
Waga: 8,3 kg (bez przeciwwagi)
Przeciwwaga: 3 x 8,8 kg
OPCJONALNIE
01 – Metalowa skrzynka (wymiary 600x800x300 mm)



WYPOSAŻENIE
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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



opończe do ciągnięcia przewodów

WYPOSAŻENIE
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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.

C120-1
rev. 05:15 PL

C06

Średnica przewodu Kolor identy-
fikacyjny

Długość użytkowa 
(L1)

Długość całkowita 
(L)

Obciążenie 
zrywające Waga

mm mm mm daN kg

C06.S.1 8-17 ŻÓŁTY 1100 1400 3500 0,70

C06.S.2 17-29 CZERWONY 1360 1700 8500 1,30

C06.S.3 29-38 ZIELONY 1470 1900 13500 2,10

C06.S.4 38-50 CZARNY 1820 2270 18500 2,70

Opończa do do ciągnięcia linii napowietrznych zakończona oczkiem

C07 Opończa do tymczasowych połączeń linii napowietrznych

Średnica przewodu Kolor identy-
fikacyjny

Długość użytkowa 
(L1)

Długość całkowita 
(L)

Obciążenie 
zrywające Waga

mm mm mm daN kg

C07.S.1 8-17 ŻÓŁTY 1100 2680 3500 1,15

C07.S.2 17-29 CZERWONY 1360 3240 8500 2,30

C07.S.3 29-38 ZIELONY 1470 3540 13500 3,60

C07.S.4 38-50 CZARNY 1820 4240 18500 4,80



klamry samozaciskowe

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC
Zielone Wzgórze 6   tel. +48 76 742 83 20
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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.

C325-1
rev. 00:15 PL

C26.12
Klamry samozaciskowe przeznaczone do:
• Przewodów ACSR, AAAC, ACSS i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 5-22 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 10 kN
Długość zacisku: 70 mm
Waga: 1,1 kg
Wymiary: 280 x 150 mm

3112
Klamry samozaciskowe przeznaczone do:
• Kabli uziemiających światłowodowych (OPGW) o 

średnicy zewnętrznej 6-23 mm 
• Wymienne wkładki (typ G12TA)
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 49 kN
Minimalne obciążenie zrywające:  180 kN
Waga: 7 kg
G12TA  Wymienne wkładki z Teflonu i aluminium, na
zamówienie zgodnie ze średnicą OPGW

C27.11
Klamry samozaciskowe przeznaczone do:
• Przewodów ACSR, AAAC, ACSS i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 5-28 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 20 kN
Długość zacisku: 120 mm
Waga: 1,9 kg
Wymiary: 320 x 180 mm

C29.11
Klamry samozaciskowe przeznaczone do:
• Przewodów ACSR, AAAC, ACSS i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 5-22 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 30 kN
Długość zacisku: 90 mm
Waga: 1,7 kg
Wymiary: 300 x 160 mm

C30.11
Klamry samozaciskowe przeznaczone do:
• Przewodów ACSR, AAAC, ACSS i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 18-35 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 30 kN
Długość zacisku: 120 mm
Waga: 2,4 kg
Wymiary: 320 x 180 mm

C32.10
Klamry samozaciskowe przeznaczone do:
• Przewodów ACSR, AAAC, ACSS i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 18-36 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 50 kN
Długość zacisku: 180 mm
Waga: 4,7 kg
Wymiary: 380 x 200 mm

C33.10
Klamry samozaciskowe przeznaczone do:
• Przewodów ACSR, AAAC, ACSS i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 28-46 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 60 kN
Długość zacisku: 220 mm
Waga: 7,0 kg
Wymiary: 420 x 220 mm



klamry samozaciskowe

WYPOSAŻENIE

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 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.

C327-1
rev. 00:15 PL

C25.10
Klamry samozaciskowe do:
• Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 2,6-15 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 10 kN
Długość zacisku: 50 mm
Waga: 0,6 kg
Wymiary: 250 x 150 mm

C26.12.ABC
Klamry samozaciskowe do:
Kable: 4 x 95 mm² and 4 x 150 mm²
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 18 kN
Wymiary: 320 x 160 mm
Waga: 2,6 kg
Długość zacisku: 180mm

C28.10.FS
Klamry samozaciskowe do:
• Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 5-22 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 20 kN
Długość zacisku: 90 mm
Waga: 1,6 kg
Wymiary: 280 x 160 mm

C28.11.FS
Klamry samozaciskowe do:
• Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 6-22 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 30 kN
Długość zacisku: 90 mm
Waga: 1,8 kg
Wymiary: 280 x 160 mm

C28.12.FS
Klamry samozaciskowe do:
• Przewodów izolowanych i kabli aluminiowych
Średnica: Ø 8-28 mm
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 40 kN
Długość zacisku: 140 mm
Waga: 3,5 kg
Wymiary: 340 x 200 mm

C26.10.ABC
Klamry samozaciskowe do:
Kable: 2 x 16 mm²/ 2 x 50 mm²
 4 x 16 mm²/ 4 x 35 mm²
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 3,5 kN
Wymiary: 250 x 150 mm
Waga: 0,6 kg
Długość zacisku: 80mm

C26.11.ABC
Klamry samozaciskowe do:
Kable: 4 x 25 mm² and 4 x 95 mm²
Maksymalne obciążenie bezpieczne: 10 kN
Wymiary: 300 x 150 mm
Waga: 2,4 kg
Długość zacisku: 160mm

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ: KLAMRY SAMOZACISKOWE Z WKŁADKAMI



zaciski

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
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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.

C320-0
rev. 11:15 PL

C24

Elementy Wymiary
A x B x L

Do lin o maks. 
średnicy

Do przewodów  
o maks. średnicy

Obciążenie 
zrywające Waga

mm mm mm kN kN

C24.4 4 105 x 70 x 520 14 16 50 6

C24.5 5 140 x 90 x 680 16 18 60 12

C24.6 6 140 x 90 x 740 20 22 70 14

C24.7 7 140 x 90 x 800 24 26 80 16

C24.8 8 140 x 90 x 860 26 30 100 18

Wieloczęściowy zacisk przeznaczony do ciągnięcia i zakotwiczania przewodów napowietrznych oraz lin 
stalowych. Wykonany z elementów stalowych z aluminiowymi wkładkami do przewodów. Na zamówienie: 
brązowe wkładki do lin stalowych.

OPCJONALNIE
001 - Brązowe wkładki przeznaczone do 
nieskręcających się lin stalowych (należy określić śred-
nicę liny).
Uwaga: należy określić średnicę i rodzaj przewodu lub liny

Uwaga: należy sprawdzić potrzebne obciążenie zrywające zgodnie z rodzajem liny i przewodu do współczynnika bezpieczeństwa

C24.1 Zacisk promieniowy do przewodów. Wykonany ze spawanych i ocynkowanych elementów stalowych z  
aluminiowymi wkładkami do przewodów. Na zamówienie: brązowe wkładki do lin stalowych. Przeznaczony 
do przewodów aluminiowych oraz stalowych kabli ekranowanych o średnicy do 60 mm.

OPCJONALNIE
001 - Brązowe wkładki przeznaczone do 
nieskręcających się lin stalowych (należy określić  
średnicę liny).

Uwaga: należy określić średnicę i rodzaj przewodu lub liny

Elementy Wymiary
A x B x L

Do lin o maks.
średnicy

Do przewodów  
o maks. średnicy

Obciążenie 
zrywające Waga

mm mm mm kN kN

C24.1.4 4 150 x 150 x 390 20 15/26 120 18

C24.1.6 6 150 x 150 x 510 24 20/35 180 27

C24.1.7 7 150 x 150 x 580 28 20/35 200 32

C24.1.8 8 150 x 150 x 650 30 30/40 240 37

C24.1.10 10 150 x 150 x 800 30 30/40 300 42

C24.1.12 12 150 x 150 x 950 36 30/40 380 49

C24.1.14 14 150 x 150 x 1100 40 30/40 450 65

C24.1.16 16 150 x 150 x 1250 45 35/50 500 77

C24.1.20 20 160 x 200 x 1400 50 40/60 600 110

Uwaga: należy sprawdzić potrzebne obciążenie zrywające zgodnie z rodzajem liny i przewodu do współczynnika bezpieczeństwa



F39 prasy hydrauliczne

WYPOSAŻENIE

Polska Dystrybucja OMAC 
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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.

C530-0
rev. 15:15 EN

Maks. siła docisku Ciśnienie 
maks.

Maks.        
przekątna Maks. skok Wymiary  

l x w x h Waga Model bez zaworu (1) Waga 
(1)

kN ton bar mm mm mm kg kg

F39.70 700 70 700 52 30 500x210x400 29 F39.70.SV 22

F39.100 1000 100 700 65 35 500x230x400 36 F39.100.SV 40

F39.120 1200 120 700 65 40 600x260x450 51 F39.120.SV 43

F39.180 1800 180 700 90 50 600x450x700 120 - -

Prasy hydrauliczne wykonane ze stali. Do działania muszą być zasilane przez agregat hydrauliczny lub pompę ręczną.

• Bardzo krótki czas cyklu dociskania dzięki hydraulicznemu powrotowi siłownika (wszystkie modele).
• Maksymalna elastyczność: każda prasa może być używana z agregatem lub pompą ręczną.
• Zawór regulacji ciśnienia otwierający i zamykający matrycę z manometrem (wersja “SV” jest bez zaworu).
• Szybkozłącza do podłączania węży elastycznych.
• Uchwyt na matryce półkoliste.
• Podstawa z uchwytami.
• Korpus prasy obracany w zakresie 360° w porównaniu do podstawy.
• Metalowa skrzynka z uchwytami do transportu.

Prasa Złączka Matryca

Compression type Wymiary Waga

materiał sześciokątny okrągły talurit mm kg

F39.70
stal-miedź F39.2585 F39.2587

Ø 90 x 76 2
aluminum F39.2586 F39.2588 F39.4949A

F39.100
F39.120

stal-miedź F39.2570 F39.2558
Ø 90 x 80 2

aluminum F39.2566 F39.2554 F39.4648T

F39.180
stal-miedź F39.2571 F39.2559 Ø 90 x 80 or 2

aluminum F39.2567 F39.2555 F39.4648G Ø 130 x 120 6

(1) zawór zamontowany na agregacie mod. CIS, CID, CIE.  (*) modele na zamówienie

OPCJONALNIE
Opcja 701 Przyczepa na prasę i agregat hydrauliczny model   
    CIS.01 na sztywnej osi z dyszlem do    
    przemieszczania w miejscu wykonywania pracy.
Opcja 026 Rama z plandeką z PCV do opcji 701.
Opcja 027 Metalowa obudowa opcja 701.
wersja .SV  prasa dostarczana jest bez zaworu (patrz uwagi1)

Matryce i prostowarki do pras F39

Prasa Prostowarki złączek

Kod Wymiary Waga

mm kg

F39.70 F39.2582 Ø 90 x 170 7

F39.100
F39.120 F39.2573 Ø 90 x 230 11

F39.180 F39.2575 Ø 90 x 230 - Ø 130 x 300 11 - 31

Matryca do 
złączek

przy zamawianiu 
należy określić wy-
miary uchwytu po 
zaciśnięciu (CH)

Prostowarka do 
złączek



wyposażenie pras hydraulicznych

WYPOSAŻENIE
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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.

C531-0
rev. 09:15 PL

Silnik Moc Ciśnienie 
maks.

Maks.       
przepływ

Pojemność 
zbiornika

Wymiary  
l x w x h Waga

kW bar l/min l mm kg

CIS.01 benzyna 4,5 700 4,7 - 1,8 10 530 x 340 x 370 51

CIS.02 benzyna 4,5 700 3 10 520 x 400 x 400 42

CID.01 diesel 5 700 4,7 – 1,8 10 550 x 400 x 450 60

CIE.01 elektryczny trójfazowy 2,2 700 4,7 - 1,8 10 530 x 340 x 370 46

Agregat hydrauliczny przeznaczony do zasilania pras                  
hydraulicznych.
• Podstawa i rama ochronna.
• Metalowa skrzynka z uchwytami do transportu.
• Pompa dwustopniowa zapewniająca szybszy powrót siłownika prasy 
• (z wyjątkiem modelu CIS.02 jednostopniowego)
• Szybkozłączki do podłączania węży elastycznych.
• Zawór wylotowy
• Model CIS.02 wyposażony w chłodnicę oleju hydraulicznego

OPCJONALNIE
01 - Zawór sterujący prasy montowany na agregacie zamiast na prasie
02 - Jednofazowy silnik elektryczny (w modelu CIE.01).
03 - Zbiornik oleju o pojemności 25 l (wyłącznie modele CIS.01 i CID.01)
04 - Zwiększona wydajność pompy na poziomie 8 - 2 litrów/minutę
05 -       Podstawa z kółkami i uchwytami do przesuwania i podnoszenia

CID CIS CIE

Pompa ręczna do pras. 

PL

• Pompa dwustopniowa zapewniająca szybszy powrót siłownika prasy
• Konstrukcja z lekkiego stopu.
• Szybkozłącza do podłączania węży elastycznych.

Ciśnienie maks.
Ugięcie

Pojemność zbiornika Wymiary 
l x w x h Waga

1 stopień 2 stopień

bar cm³ cm³ l mm kg

PL.262 700 13 3 2,5 565 x 125 x 170 8

Zestaw węży elastycznych z szybkozłączami. 

TF

Długości: 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 m (należy określić 
pożądaną długość). 

Szybkozłączki do podłączania węży elastycznych.

GR

CIS 01

CIS 02



C35 urządzenia uziemiające

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.

C230-0
rev. 12:15 PL

Prąd zwarciowy Przystosowane do 
przewodów

Wymiary
A x B x C x D Waga Wymiary skrzynki 

metalowej
Waga skrzynki    

metalowej

mm mm kg mm kg

C35.1 10 kA przy 0,4 sekundy Ø 35 - 65 500 x 420 x 180 x 85 17 600 x 600 x 250 17

C35.2  10 kA przy 0,4 sekundy Ø 10 - 50 430 x 370 x 150 x 65 6,5 500 x 500 x 200 14

Urządzenie uziemiające do użycia podczas naciągania gołych przewodów napowietrznych lub ciągnięcia lin. Krążki 
ze stopu aluminium ze zintegrowanymi tulejami zapewniają dobry posuw i przewodzenie prądu nawet w miejscach 
połączeń przewodów. Sprężyna dociskowa zapewniająca bezpieczny styk na kablach z zaciskiem połączeniowym. 

Dostarczane wraz z:
• Odcinkiem kabla miedzianego 50 mm² w osłonie izolującej, długość 6 m.
• Mosiężnym zaciskiem, o zakresie mocowania 0 - 40 mm.
• Metalową skrzynką do przechowywania (mod. C35.2 oraz C35.1).
• Plastikową skrzynką do przechowywania (mod. C35.3)..



C37 sprzęt uziemiający

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.

C245-0
rev. 02:15 PL

Sprzęt zwarciowy i uziemiający do linii napowietrznych średniego i wysokiego napięcia do
400 kV. Posiadający certyfikaty zgodne z międzynarodową normą CEI EN 61230 (IEC 1230).

• 3 zaciski kontaktowe wkręcane wykonane z lekkiego stopu.  
Zakres mocowania: przewody o średnicy 5-60 mm. Nadające się 
do użytku z przewodami oksydowanymi. Dolny pierścień do  
zapinania i rozpinania. 

• 3 elastyczne, miedziane kable elektrolityczne pokryte  
przezroczystą izolacją plastikową (długość należy określić na 
zamówieniu). 

• 3 zaciski uziemienia wykonane z kutego mosiądzu. Zakres  
mocowania: okrągłe przewody i pręty do 33 mm. 

• Metalowe pudełko. 
• Izolowany pręt z włókna szklanego wykonany z syntetycznej 

żywicy wzmacnianej włóknem szklanym, składający się z dwóch 
lub trzech elementów. Długość każdego 1,5 lub 2 z szybkozłączem 
i górnym hakiem do zakładania zacisków. Długość całkowitą  
należy określić na zamówieniu. 

• Torba z grubego materiału na pręt izolacyjny.

C37.AT

z odcinkiem kabla 50 mm2 - Icc: 11,25 kA eff / 1 s. 
z odcinkiem kabla 70 mm2 - Icc: 15,1 kA eff / 1 s. 
z odcinkiem kabla 95 mm2 - Icc: 23,9 kA eff / 1 s.
z odcinkiem kabla 120 mm2 - Icc: 30,7 kA eff / 1 s.

C37.AT.50
C37.AT.70
C37.AT.95
C37.AT.120

Sprzęt zwarciowy i uziemiający do nieosłoniętych linii napowietrznych średnionapięciowych. Posiadający certyfikaty 
zgodne z międzynarodową normą CEI EN 61230 (IEC 1230).

• 3 zaciski wykonane z lekkiego stopu z automatycznym zaciska-
niem. Zakres mocowania: przewody o średnicy 3-20 mm. Trzpień 
przystosowany do mocowania na uchwycie zacisku. 

• Uchwyt zacisku wraz ze stalowym hakiem i gwintowanym  
trzpieniem do wkręcania w głowicę pręta izolacyjnego 

• 2 kable elastyczne, miedziane kable zwarciowe pokryte plastikową 
izolacją o długości 2,5 m (inne długości na zamówienie). 

• Kabel uziemiający, parametry jak powyżej, przekrój 16 mm2, 
długość 16 m (inne długości na zamówienie), zwinięty na szpulce. 

• Pręt uziemiający. 
• Izolowany pręt z włókna szklanego wykonany z żywicy epoksy-

dowej wzmocnionej włóknem szklanym. Długość całkowita 3 m 
dwóch elementów, o długości 1,5 m każdy, z szybkozłączem i 
gwintowanym M10 do połączenia z głowicą zacisku. 

• Metalowe pudełko na wyposażenie, torba z grubego materiału na 
pręt.

C37.MT

odcinek kabli zwarciowych 25 mm2 - próba zwarciowa 13,77 kA / 0,25 s. 
odcinek kabli zwarciowych 35 mm2 - próba zwarciowa 8,05 kA / 1 s.

C37.MT.25
C37.MT.35



sprzęt do podnoszenia

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.

C440-2
rev. 08:15 PL

Dźwigniowy podnośnik łańcuchowy (GALA). Przeznaczony do 
podnoszenia i napinania, wyposażony w łańcuch o dużej wytrzy-
małości. Obrotowe haki z blokadą. 

C55

Przebieg haka: 1,5 m (na zamówienie inne).
Nośność: 750, 1500, 3000, 6000 oraz 9000 daN.

Podnośnik linowy (TIRFOR). Przeznaczony do podnoszenia i napinania o nieskończonym przebiegu.

C60

liny stalowe do podnośnika mod. C60, z hakiem, dostępne różne długości.C60.C

Nośność
Siła na uchwycie 

przy maks.     
obciążeniu

Długość uchwytu Długość łańcucha 
(1)

Cięgna      
łańcuchowe

Wymiary 
szerokość x 

grubość
Waga netto

kN kN mm m mm kg

C55.075 7,5 0,14 280 1,5 1 148 x 136 7

C55.150 15 0,22 410 1,5 1 172 x 160 11

C55.300 30 0,32 410 1,5 1 200 x 180 21

C55.600 60 0,34 410 1,5 2 200 x 235 31

C55.900 90 0,36 410 1,5 3 200 x 320 46
(1) długość standardowa, inne długości na zamówienie

Udźwig nominalny Obciążenie 
zrywające

Waga 
(bez liny)

Wymiary  
ogólne

Średnica  
liny

Długość  
uchwytu

kN kN kg mm mm mm

C60.08 8 48 6 428 x 65 x 260 8 800

C60.16 16 56 11 545 x 97 x 280 11,3 1200

C60.32 32 192 22 660 x 116 x 320 16,3 1200

Przeznaczone do      
podnośników Średnica Obciążenie zrywające Masa Długości

mm kN kg/m

C60.C.08 C60.08 8 48 0,25
10m, 20m, 30m, 40m,  

different lengths on demand
C60.C.16 C60.16 11,3 96 0,55

C60.C.32 C60.32 16,3 192 0,98



przecinarki

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.

C715-1
rev. 02:15 PL

Obsługiwane ręcznie przecinarki hydrauliczne przeznaczone do cięcia lin oraz przewodów miedzianych, 
aluminiowych, aldrejowych, stalowych oraz stalowo-aluminiowych. 

C15

• Dwie prędkości działania: wysoka prędkość mająca na celu szybkie 
zbliżenie ostrza do przewodu oraz niska prędkość cięcia. 

• Ostrza wykonane ze specjalnej, wzmacnianej stali. 
• Otwierana głowica z mechanizmem blokującym do cięcia wciąganych 

kabli. 
• Głowica obrotowa 90° pozwalająca operatorowi na wykonywanie pracy w 

najbardziej dogodnej pozycji. 
• Zawór bezpieczeństwa, który automatycznie odcina olej po osiągnięciu 

maksymalnego ciśnienia. 
• Urządzenie zwalniające, które może być obsługiwane na dowolnym etapie 

danej operacji. 
•  C 15.40.L  para zapasowych ostrzy. 

Przecinarki ręczne przeznaczone do przewodów, kabli oraz kabli ekranowanych. Przecinarka ręczna pozwala na  
stopniowe przecinanie przewodu z minimalnym wysiłkiem.
Izolowane rączki testowane przy napięciu 20.000 V.

C12 / C13

CABLES AND WIRE ROPES

Materiał
Wytrzymałość na rozciąg-

anie 
(daN/mm2)

C15.25 C15.40

Długość: 382 mm
Waga: 3,2 kg

Długość: 683 mm
Waga: 6,8 kg

Maks. średnica cięcia (mm) Maks. średnica cięcia (mm)

miedź ≤41 25 45

aluminum ≤20 25 45

aldrej ≤34 25 45

stal ≤180

przykłady
7x3.0 : Øest  9.0

19x2.1 : Øest 10.5
19x2.3 : Øest 11.5

przykłady
7x3.0 : Øest  9.0

19x2.1 : Øest 10.5
19x2.3 : Øest 11.5

stal wielożyłowa 
(liczba żył ≥200) ≤180 18 18

aluminium-stal ≤180

25

przykłady
26x2.50+7x1.95 : Øest 15.85
26x3.06+7x2.38 : Øest 19.38
26x3.60+7x2.80 : Øest 22.80

45
przykłady

26x2.50+7x1.95 : Øest 15.85
26x3.06+7x2.38 : Øest 19.38
26x3.60+7x2.80 : Øest 22.80
54x3.50+19x2.10 : Øest 31.50
54x4.36+19x2.62 : Øest 39.20

        Przecinarka do przewodów ACSR i ACAR. Zakres cięcia do Ø 31 mm. 
Długość 750 mm.  C 12.L  para zapasowych ostrzy.

        Przecinarka do kabli elektrycznych i telefonicznych. Zakres cięcia do Ø 31 
mm Nie nadaje się do przewodów ACSC. Długość 700 mm. 

           Przecinarka do kabli ekranowanych. Zakres cięcia do Ø 11 mm. Dług-
ość 720 mm.  C 13.1.L  para zapasowych ostrzy. 

C12

C13

C13.1



WYPOSAŻENIE ALUMINIOWE
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C175 rowerki inspekcyjne do linii napowietrznych

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.

G110-1
rev. 07:15 PL

Rowerek inspekcyjny do pojedynczych, podwójnych, potrójnych oraz poczwórnych linii elektrycznych. Nylonowe rolki 
zamontowane na łożyskach kulkowych. Przeznaczone do poruszania się po kablach, pedałując, podobnie do zwykłego 
roweru. Wyposażony w hamulec tarczowy i hamulec bezpieczeństwa zaciskający przewód, pas bezpieczeństwa oraz 
licznik odległości, maksymalny stopień nachylenia 25%.
W modelach C175.2 C175.3 oraz C175.4, odległość pomiędzy rolkami jest regulowana w zakresie od 35 do 500 mm.
Na zamówienie
01.  Torba na przekładki.
02.  Silnik elektryczny z akumulatorem, prędkość 15 m/min, żywotność       
 akumulatora około 3 godzin, waga 19 kg (1).
03.  Odległość rolek regulowana do 600 mm (1).
04.  Silnik benzynowy 2 KM, prędkość od 0 do 20 m/min maks., waga 15  
 kg (1).
05.  Pojemnik do transportu i przechowywania.
(1) dostępne w mod. C175.2 C175.3 i C175.4

Pojemność Wymiary Waga

daN m kg

C175.1 do linii pojedynczych linii 100 1,15 x 0,50 x 1,81 26

C175.2 do linii podwójnych (1) 100 0,75 x 0,70 x 1,40 34

C175.3 do linii potrójnych (1) 100 0,70 x 0,60 x 1,40 40

C175.4 do linii poczwórnych (1) 100 1,60 x 0,70 x 1,50 49

(1) odległość pomiędzy przewodami należy określić w zamówieniu

C175.1 C175.2



wózki linowe

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.

G111-0
rev. 06:15 PL

C150.10
Wózek linowy dla 1 osoby przeznaczony na                       
linie  elektryczne z jednym przewodem. Poruszający 
się przez holowanie. Struktura ze stopu aluminium z                  
nylonowymi rolkami zamontowanymi na łożyskach 
kulkowych.      Nylonowe oparcie na plecy. 
Maksymalne obciążenie 100 daN
Waga 6,5 kg

C150.11
Wózek linowy dla 1 osoby przeznaczony na linie  
elektryczne z jednym przewodem.  Przemieszczany 
przez holowanie. Struktura ze stopu    aluminium z                  
nylonowymi rolkami zamontowanymi na łożyskach 
kulkowych.         Hamulec parkingowy. Nylonowe oparcie 
na plecy. Oparcie na stopy.
Maksymalne obciążenie 100 daN
Waga 11 kg

C155.10
Wózek linowy przeznaczony na linie elektryczne z               
jednym przewodem. Dla 1 lub 2 osób. Przemieszczany przez 
holowanie. Struktura ze stopu aluminium z nylonowymi 
rolkami zamontowanymi na łożyskach kulkowych. Hamulec 
parkingowy. Wyposażony w licznik odległości.

C155.11
Wózek linowy dla 1 osoby przeznaczony na linie     
elektryczne z jednym przewodem. Dla 2 osób. Poruszany 
przez holowanie. Struktura ze stopu aluminium z  
nylonowymi rolkami zamontowanymi na łożyskach 
kulkowych. Hamulec parkingowy. Wyposażony w licznik 
odległości.
Maksymalne obciążenie 200 daN
Waga 82 kg.

L=650 mm, przeznaczony dla 1 osoby,          
maksymalne obciążenie 100 kg, waga 28 kg
L=1000 mm, przeznaczony dla 2 osób,          
maksymalne obciążenie 200 kg, waga 40 kg

C155.10.A

C155.10.B

OPCJE
• 707 - ręczny hamulec tarczowy
• 709 – Urządzenie do regulacji kąta wózka (tylko mod. 

C155.10.B).



wózki linowe

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.

G120-1
rev. 04:15 PL

C155.A.2
Wózek linowy do podwójnych linii elektrycznych 
(2 przewody). Poruszany przez holowanie. Wykonany z lekkiego stopu 
aluminium z nylonowymi rolkami zamontowanymi na łożyskach kulkowych. 
Hamulec postojowy i licznik odległości.  Regulowana odległość pomiędzy 
rolkami: 400 do 500 mm.
Maks. obciążenie 100 daN

Wyposażenie opcjonalne
707 - Ręczny hamulec tarczowy.

 Dostępny również do potrójnych linii (3 przewody):   
 mod. C155.A.3  

C155.AM.2
Wózek linowy z napędem silnikowym do podwójnych linii elektrycznych (2 
przewody). Wykonany z lekkiego stopu aluminium z nylonowymi rolkami 
zamontowanymi na łożyskach kulkowych. Oś napędowa z gumowymi rolkami 
o dużej przyczepności. Hamulec postojowy i licznik odległości. Regulowana 
odległość pomiędzy rolkami: 400 do 500 mm.

Silnik benzynowy 2,4 KM, dwusuwowy, 48 cm3. 
Prędkość przesuwu 0-20 m/min, maks. nachylenie 25%. Napęd mechaniczny 
z biegiem jałowym.

Maks. obciążenie 100 daN
Waga 56 kg 
Dostępny również do potrójnych linii (3 przewody): 
mod.  C155.AM.3 

C151.2
Wózek linowy dla 2 osób do podwójnych linii elektrycznych (2   
przewody). Poruszany przez holowanie. Wykonany z lekkiego stopu alu-
minium z nylonowymi rolkami zamontowanymi na łożyskach kulkowych. 
Hamulec postojowy. Nylonowe oparcie na plecy. Oparcie na stopy.
Maks. rozstaw przewodów: 500 mm (dokładny rozstaw należy podać na 
zamówieniu).
Maks. obciążenie 300 daN
Waga 41 kg

Opcjonalnie: licznik odległości 

Dostępny również 
mod. C151.3 do potrójnych linii (3 przewody)
mod. C151.4 do poczwórnych linii (4 przewody)



wózki linowe
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.

G121-0
rev. 07:15 PL

C155.B
Wózek linowy dla 2 osób, przeznaczony do 2-, 3- lub        
4-przewodowych linii elektrycznych. Napędzany.  
Wykonany z lekkiego stopu aluminium z nylonowymi  
rolkami zamontowanymi na łożyskach kulkowych.  
Hamulec postojowy i licznik odległości.

Maks. obciążenie 200 daN

Wyposażenie opcjonalne
707 - Ręczny hamulec tarczowy. 

C155.BM
Wózek linowy dla 2 osób z napędem silnikowym, przeznac-
zony do2-, 3- lub 4-przewodowych linii elektrycznych. Budowa 
z lekkiego stopu. Aluminiowe rolki zamontowane na łożyskach 
kulkowych. Rolki napędowe wyłożone poliuretanem z wysokim 
współczynnikiem tarcia. Oś napędowa z gumowymi rolkami o 
dużej przyczepności. Hamulec postojowy i licznik odległości.

Silnik benzynowy 5 KM, 48 cm3 z agregatem hydraulicznym.
Prędkość przesuwu 0-30 m/min, maks. nachylenie 40%.     
Demontowany silnik i grupa napędu hydraulicznego.
Obciążenie do 200 daN

liczba przewodów linii:
wysokość ‘B’

2 przewody
B = 1200 mm

3 przewody
B = 1550 mm

4 przewody
B = 1550 mm

wózek linowy bez silnika  C155.B.2
waga 45 kg

 C155.B.3
waga 50 kg

 C155.B.4
waga 55 kg

wózek linowy z silnikiem C155.BM.2
waga 115 kg

C155.BM.3
waga 125 kg

C155.BM.4
waga 140 kg

C155.B.4

C155.B.2

Uwaga: wymiary A oraz A’ są regulowane 400-457-500-600 mm 
Wózki linowe o innych wymiarach mogą zostać wyprodukowane na zamówienie



wózki linowe

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.

G122-0
rev. 06:15 PL

C155.C / C155.D
Wózek linowy dla 2 osób, przeznaczony do 2-, 3- lub 
4-przewodowych linii elektrycznych, poruszany poprzez holowanie
• Lekka budowa ze stopu aluminium spawanego metodą TIG.
• Cztery otwierane ramiona rolek przeznaczone do 
• pokonywania przeszkód. 
• Aluminiowe rolki zamontowane na łożyskach.
• Hamulec postojowy zaciskający się na przewodzie.
• Licznik odległości.
• Platforma serwisowa.
• Przeznaczony dla 2 operatorów.

OPCJONALNIE
01 Nylonowe rolki zamontowane na łożyskach.
02-  Ręczny hamulec tarczowy.
03-  Ramiona rolek otwierane 

Typ linii Maksymalne obciążenie Wymiary (mm) Waga

kN A B C C1 D E kg

C155.C.2 2 przewody 80

C155.C.3 3 przewody 2,5 1900 850 1250 1100 865 400-500 83

C155.C.4 4 przewody 85

C155.D.2 2 przewody 87

C155.D.3 3 przewody 2,5 1900 950 1350 1200 865 400-600 90

C155.D.4 4 przewody 95

C155.C.2
C155.D.2

C155.C.3
C155.D.3

C155.C.4
C155.D.4



wózki linowe

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.

G122-2
rev. 02:15 PL

C155.CM
Wózek linowy dla 2 osób z napędem silnikowym, przeznaczony do 2-, 3- lub 4-przewodowych linii elektrycznych.

• Lekka budowa ze stopu aluminium spawanego metodą TIG.
• Cztery otwierane ramiona rolek przeznaczone do pokonywania przeszkód. 
• Aluminiowe rolki wyłożone gumą o wysokiej przyczepności.
• Hamulec postojowy zaciskający się na przewodzie.
• Licznik odległości.
• Platforma serwisowa.
• Przeznaczony dla 2 operatorów.
• Agregat hydrauliczny przenoszący ruch na otwierane 
• rolki napędowe.
• Silnik benzynowy 4 KM.
• Zmienna prędkość przesuwu od 0 do 30 m/min w 
• obydwu kierunkach.
• Maksymalne dopuszczalne nachylenie: 40%
• Demontowany agregat.

OPCJONALNIE
03- Ramiona rolek otwierane poprzez obrót poziomy.
04- Uziemienie.

Typ linii Maksymalne obciążenie Wymiary (mm) Waga

kg A B C C1 D E kg

C155.CM.2 2 przewody 1250 1100 158

C155.CM.3 3 przewody 200 1900 950 1650 1500 865 400-600 167

C155.CM.4 4 przewody 1650 1500 175

C155.CM.2 C155.CM.3 C155.CM.4



podnośnik słupowy GIN POLE

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.

G210-0
rev. 08:15 PL

C158
Podnośnik słupowy z rurowej konstrukcji aluminiowej, spawany systemem TIG. 

Składa się z dwóch lub więcej osobnych części.
Nośność robocza 1000 do 10000 daN (uwaga: faktyczna nośność zależy od kąta zastosowania).
Długości standardowe od 6 do 20 m. Dostępne w dwóch wersjach: z zewnętrznym            
prowadzeniem liny/przewodu (standard) oraz wewnętrznym prowadzeniem liny/przewodu 
(opcja).
Wyposażone w obrotową głowicę, podstawę z płytą mocującą oraz hakiem do mocowania wieży.
OPCJONALNIE
INT - Urządzenie przeznaczone do wewnętrznego prowadzenia liny/przewodu,      
 dostępne dla konstrukcji o długości 12 m lub więcej. 
 Kod zamówienia: C158....INT (tj.: C158.100.062.INT).

Nośność (P = Q + T)
Długość 

całkowita

Sekcje Waga (¹)
Waga podstawyP1

α=0°
P2

α=20°
P3

α=20° Liczba Długości wersja      
standardowa .INT wersja

daN daN daN m m kg kg kg

C158.100.062
1000 600 250

6 2 3+3 48 58
10

C158.100.082 8 2 4+4 60 71

C158.150.082

1500 900 350

8 2 4+4 66 75

10C158.150.102 70 2 5+5 78 87

C158.150.123 12 3 4+4+4 88 97

C158.200.082

2000 1200 500

8 2 4+4 70 78

10C158.200.103 12 3 4+2+4 85 93

C158.200.123 12 3 4+4+4 95 103

C158.400.102

4000 3000 1000

10 3 5+5 100 115

19
C158.400.123 12 3 4+4+4 125 145

C158.400.163 16 4 5+6+5 170 185

C158.400.204 20 4 5+5+5+5 210 225

C158.500.123

5000 3000 1200

12 3 4+4+4 140 155

19C158.500.164 16 4 4+4+4+4 210 225

C158.500.204 20 4 5+5+5+5 270 285

C158.700.122

7000 4500 1700

12 2 6+6 (²) 165 205

29
C158.700.163 16 3 5+6+5 (²) 215 255

C158.700.164 16 4 4+4+4+4 215 255

C158.700.204 20 4 5+5+5+5 250 290

C158.1000.163

10000 7000 2400

16 3 5+6+5 (²) 245 282

60C158.1000.204 20 4 5+5+5+5 298 335

C158.1000.244 24 4 6+6+6+6 350 385

Obrotowa 
głowica   

(standard)

Obrotowy hak 
dolny (standard) Płyta mocująca

Obrotowa 
głowica

(opt.INT)

Obrotowy hak 
dolny (opt.INT)

(1) waga urządzenia podana wraz z obrotową głowicą i hakiem, ale bez bazy 
(2) możliwa jest budowa sekcji o różnych długościach



F127 platformy zawieszane

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.

G310-0
rev. 07:15 PL

Platforma zawieszana do wykonywania prac na liniach   
napowietrznych. Konstrukcja z lekkiego stopu aluminium.  
Wykonana z dwóch lub więcej trapezoidalnych sekcji, z  
centralnym mocowaniem i bocznymi hakami do zakotwiczenia. 
Włącznie z linami i śrubami do blokowania kabli.

OPCJONALNIE
701	 Wózek	na	prasę,	obrotowy	360°.
703	 Szyna	do	wózka	na	prasę.
704	 Dwustronne	zabezpieczenie	przeciwupadkowe.
704.1		 Jednostronne	zabezpieczenie	przeciwupadkowe.

Na zamówienie produkujemy platformy wieszane 
o większej nośności i innych długościach

Długość	
całkowita	L

Długość	każdej	
sekcji	L1

Obciążenie	
robocze	P1

Całkowite											
obciążenie	robocze	

P1+P1	(P)

Obciążenie 
zrywające Wymiary	(mm) Waga	(¹)

m m daN daN daN A B C kg

F127.4 4 4 300 600 1800 350 90 400 50

F127.5 5 5 300 600 1800 350 90 400 59

F127.6 (²) 6 6 300 600 1800 350 90 400 64

F127.6.2 6 3+3 300 600 1800 350 90 400 69

F127.8.2 8 4+4 300 600 1800 350 90 450 85

F127.12.2 (²) 12 6+6 300 600 1800 350 90 450 115

F127.14.3 14 5+4+5 300 600 1800 350 90 450 130

F127.16.3 (²) 16 5+6+5 300 600 1800 350 90 450 140

F127.18.3 18 6+6+6 300 600 1800 350 90 450 164

F127.20.4 (²) 20 5+5+5+5 300 600 1800 450 90 550 198

(1)	waga	włącznie	z	1	urządzeniem	przeciwupadkowym	opcja	704.1;		(2)	standardowa	długość

Opc.701
i 703

Opc.704
i 704.1



C167 drabiny

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.

G510-0
rev. 08:15 PL

Drabina przeznaczona do zawieszania pionowego, do pracy na słupach przesyłowych. Konstrukcja ze stopu aluminium, 
spawana technologią TIG, jako jeden element lub więcej osobnych elementów w celu ułatwienia transportu. Hak  
wyposażony w stalowy przewód zabezpieczający. 
	 			drabina	z	jedną	prowadnicą	zabezpieczenia	przeciwupadkowego	typu		DA1
	 			drabina	z	dwiema	prowadnicami	zabezpieczenia	przeciwupadkowego	typu	DA1	

Obciążenie	robocze	300	daN

OPTIONAL
DA1	 Antifall	device	complete	with	fall	absorber,	nylon	tape	and	carabiner	(part	‘A’).
AGM	 Wider	hook	opening	(220	to	400	mm).

Wersja	AS Wersja	AD Długość	całkowita	(L) Sekcje Waga	(wer.	AS) Waga	(wer.	AD)

m Nr kg kg

C167.AS.251 C167.AD.251 2,5 1 9,5 11

C167.AS.351 (¹) C167.AD.351 (¹) 3,5 1 12,5 15

C167.AS.451 (¹) C167.AD.451 (¹) 4,5 1 15 18

C167.AS.501 C167.AD.501 5 1 18 21

C167.AS.601 (¹) C167.AD.601 (¹) 6 1 19,5 23

C167.AS.602 (¹) C167.AD.602 (¹) 6	(4+2) 2 21 24

C167.AS.802 C167.AD.802 8	(4+4) 2 30 35

(1)	długość	standardowa

C167.AS
C167.AD

wersja AS
z pojedynczym zabezpieczeniem 

przeciwupadkowym

wersja AD
z podwójnym zabezpieczeniem przeciwupadkowym

DA1 - Zabezpieczenie przeciwupadkowe wraz z 
absorberem upadku, taśmą nylonową i karabinkiem 

(część ‘A’).

AGM – Szersze otwarcie 
haka (220 do 400 mm).



drabiny

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.

G512-0
rev. 09:15 PL

Drabina zawieszana przystosowana do użytku pionowego i poziomego. 
Konstrukcja ze stopu aluminium, spawana systemem TIG, z profilem T 
zabezpieczenia przeciwupadkowego. 
Wymienny hak wykonany ze stali ocynkowanej. Składany koniec z  
hakiem do zawieszania na przewodzie pozwala na wykorzystanie  
drabiny jako platformy poziomej. Pionowe obciążenie robocze: 300 
daN. 
Poziome obciążenie robocze: 100 daN.

OPCJONALNIE 
01- Hak do przewodu wraz z nylonowym krążkiem.
02- Specjalna konstrukcja o poziomym obciążeniu roboczym 200 daN (kod 
C167.F...S)
DA1- Zabezpieczenie przeciwupadkowe.

Długość całkowita 
(L) Liczba części Waga

m kg

C167.F.301 3 1 16,5

C167.F.401 4 1 20

C167.F.601 6 1 29,5

Opt. DA1

C167.F

Opt. 01

G = 220 mm F = 100 mm
B = 1000 mm A = 900 mm

Drabina zawieszana przystosowana do użytku pionowego i poziomego. 
Konstrukcja ze stopu aluminium, spawana systemem TIG, z profilem 
T zabezpieczenia przeciwupadkowego. Dwa składane końce z hakiem 
do zawieszania na słupie lub przewodzie pozwalają na wykorzystanie 
drabiny jako platformy poziomej. 
Pionowe obciążenie robocze: 300 daN. 
Poziome obciążenie robocze: 100 daN.

OPCJONALNIE 
01- Hak do przewodu wraz z nylonowym krążkiem.
02- Specjalna konstrukcja o poziomym obciążeniu roboczym 200 daN. (kod 
C167.G...S)
DA1- zabezpieczenie przeciwupadkowe

C167.G

G = 220 mm F = 100 mm
B = 1000 mm A = 900 mm

Opt. 01

Długość całkowita 
(L) Liczba części Waga

m kg

C167.G.301 3,10 1 18,5

C167.G.401 4,10 1 22

C167.G.601 6,20 1 32



C161 drabiny kotwione

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.

G520-0
rev. 13:15 PL

Drabina kotwiona wykonana z lekkiego stopu aluminium, ze stopniami wykonanymi z antypoślizgowego materiału oraz 
hakami wykonanymi z utwardzanej stali ocynkowanej. 
W zestawie dostarczany jest stały hak mocujący na słupie, o prześwicie 220 mm, oraz hak obrotowy do wieszania na 
przewodzie, wykorzystywany w pozycji poziomej. 
Drabiny mają kształt trapezoidalny.

OPCJONALNIE
GG2 -  Obrotowy, składany hak do wieszania na słupie, z prześwitem 220 mm, zastępujący hak stały.
01 -  Hak do wieszania na przewodzie wraz z nylonowym krążkiem.
AS - Pojedyncze zabezpieczenie przeciwupadkowe DA1
DA1 - Zabezpieczenie przeciwupadkowe wraz z absorberem upadku, taśmą nylonową i karabinkiem 

Długość 
całkowita (L)

Długość 
każdej z 
części

Wymiary
A

Minimalne 
obciążenie 
zrywające

Maks. (2) poziome 
obciążenie robocze

Maks. pionowe 
obciążenie 
robocze 

Waga

m No. mm kN kN kN kg

C161.TP.351 (¹) 3,5 3,5 320 15 3 3 17

C161.TP.401 4,0 4,0 320 15 3 3 20

C161.TP.451(¹) 4,5 4,5 320 15 3 3 22

C161.TP.501 5 5 320 15 3 3 24,5

C161.TP.601 (¹) 6 6 350 15 3 3 27,5

C161.TP.652 6,5 4,5 + 2 350 15 3 3 31

C161.TP.702 7 4 + 3 350 15 3 3 35

C161.TP.802 8 4 + 4 350 15 3 3 40

(1) długość standardowa (2) maks. poziome obciążenie robocze o współczynniku bezpieczeństwa 1:5

użycie w pozycji  
pionowej

użycie w pozycji  
poziomej 

opt. DA1 opt. 01 opt. GG2

opt. GG2



INSTRUMENTY POMIAROWE
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dynamometry

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.

D140-0
rev. 01:15 PL

Dynamometr mechaniczny typu DIN13 z wbudowanym 
tłumikiem. Średnica tarczy: 200 mm. Ręczne ustawianie 
zera    (tarowanie).  Zabezpieczenie przeciążeniowe do 180% 
powyżej wartości pełnego zakresu skali. Zakres temperatur 
roboczych: -30 do +60 °C. Dokładność: ±1% wartości pełnego 
zakresu skali. Okucia do szekli omega. Współczynnik bezpiec-
zeństwa:5.

OPCJONALNIE
IMAX - Wskaźnik maks.
GRO - Szekle omega
GAS - Obrotowy hak do mocowania szekli

Pojemność Czułość Wymiary (mm) Waga

kg kg A B C D E kg

C40.4.10 1000 2 268 25 20 155 134 9

C40.4.20 2000 5 268 25 20 155 134 9

C40.4.30 3000 10 268 25 20 155 134 9

C40.4.60 6000 20 282 35 26 179 158 13

C40.4.100 10000 20 298 50 36 179 158 13

C40.4

C43.4
Wysokoprecyzyjny cyfrowy dynamometr. Tarowanie i przywracanie wagi. Blokowa-
nie/odblokowanie wyświetlanej wagi. Funkcja zapisu wartości szczytowej.           
Wizualizacja wagi brutto, netto i tary. Wybór jednostki miary (kg, t, tona, Lbs, 
kN). Wybór prędkości odczytu. Funkcja automatycznego wyłączania. Kali-
bracja zera i wagi. Dokładność: ±0,15% wartości pełnego zakresu skali. Zakres                       
temperatur      roboczych: -10 do +55 °C. Maks. dopuszczalne przeciążenie: 200% 
wartości      pełnego zakresu skali. Współczynnik ochrony: IP65. Wyświetlacz 
5-cyfrowy, 17 mm. Zasilanie: 9 V ze standardową baterią. Żywotność baterii: około 
200 godzin.

OPCJONALNIE
O1 - Nr 1 para śrub oczkowych o dużej odporności.
O2 - Nr 2  zestawy zapasowych baterii

Pojemność Czułość Wymiary Waga

kg kg mm kg

C43.4.25 2500 1 218 x 90 x 56 1,35

C43.4.50 5000 2 230 x 90 x 56 1,85

C43.4.100 10000 5 315 x 110 x 59 3,60

C43.4.125 12500 5 315 x 110 x 59 3,60

C43.4.250 25000 10 350 x 126 x 70 5,50



łączniki długości, luneta do pomiaru ugięcia i termometry do       
przewodów

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.

D210-1
rev. 03:15 PL

F77
Urządzenie do pomiaru długości lin i kabli. 
Rolka pomiarowa wykonana ze stali. 
Rolki dodatkowe wykonane z aluminium lub nylonu.       
Przeznaczone do lin o średnicy do 50 mm.
Wymiary: A x B x C = 430 x 370 x 255 mm; D = 70 mm
Waga: 5,5 kg 

C120

F196.A F196.C

Luneta do kontroli przewodów wraz z wyposażeniem do 
mocowania na słupie. Dostarczana z futerałem ochronnym.
Wymiary: 400 x 300 x 180 mm
Waga: 12 kg

OPCJONALNIE
001 - Urządzenie do mocowania na okrągłych słupach o                    
 średnicy do 600 mm.

002 - Stadia do łatwiejszego i bardziej precyzyjnego             
 pomiaru ugięcia. Wyposażone w poziomicę do         
 ustawiania poziomu. Dostarczane z futerałem.

Termometr do przewodów, składający się z bańki o 
kształcie i wymiarach takich jak przewód. Odczyt kolumny, 
skala w stopniach Celsiusza (°C). Długość 600 mm, waga 0,5 do 
1 kg. UWAGA: w zamówieniu należy określić średnicę przewodu.
Dostarczany z pokrowcem.

opt.01 opt.02

Termometr do przewodów. Średnica tarczy 80 mm, z 
wbudowanym czujnikiem, może być łatwo zamocowany 
na przewodzie za pomocą elastycznego zacisku. Podwójna 
skala (°C i °F).
Dostarczany z pokrowcem.
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