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Akcesoria do zwijarek bębnowych REELCRAFT 
 

rysunek indeks opis 

seria 30000 

 

 

 

rys. 1 

 

 

 

rys. 2 

RC-602328 
(rys. 1) 

Wózek do bębnów (tylko do modeli z końcem indeksu …106 M118) 

RC-600741-2 
(rys. 2) 

Wózek do bębnów (tylko do modeli z końcem indeksu …112 M118) 

RC-600885-2 
(rys. 2) 

Wózek do bębnów (tylko do modeli z końcem indeksu …118 M118) 

 

RC-600518 
Osłona łańcucha dla serii 30000 (konieczna dla zwijarek z napędem 
elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym) 

 

RC-1-HR1004-A średnica zewnętrzna węża 11 x 16 mm 

RC-1-HR1004 średnica zewnętrzna węża 16 x 19 mm 

RC-2-HR1005 średnica zewnętrzna węża 19 x 27 mm 

RC-3-HR1005 średnica zewnętrzna węża 27 x 35 mm 

RC-4-HR1005 średnica zewnętrzna węża 35 x 39 mm 

 
 

Akcesoria do zwijarek bębnowych EZ-Coil 
 

rysunek indeks opis 

gumowe zderzaki na wąż 

 

CR-131 średnica zewnętrzna węża 12 mm. 

CR-131-3 średnica zewnętrzna węża 17 mm 

CR-131-4 średnica zewnętrzna węża 21 mm. 

CR-430 średnica zewnętrzna węża 29 mm 

CR-20214 średnica zewnętrzna węża 37 mm 

CR-20215 średnica zewnętrzna węża 44 mm 

CR-20216 średnica zewnętrzna węża 51 mm 

CR-20217 średnica zewnętrzna węża 65 mm 

 
 

Wieszaki do węży 
 

rysunek indeks materiał 
maks. długość węża 1/2” 

[m] 
maks. długość węża 3/4” 

[m] 

 

AK-REKFR30 stal AISI 304 25 20 

 

AK-REKFR60 stal AISI 304 40 30 

AK-REKFR70 stal AISI 304 60 50 
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Akcesoria do zwijarek bębnowych ECODORA 
 

rysunek indeks opis 

hamulec zwijający do automatycznych zwijarek bębnowych ECODORA 

 

ED-430-020 

Hamulec zwijający przeznaczony do montażu na wszystkich seriach 
automatycznych zwijarek Ecodora, z podziałem na wersje węglowe i ze stali 
AISI 304. Zmniejsza prędkość zwijania przewodu, zwiększając 
bezpieczeństwo pracy operatora oraz zmniejszając ryzyko uszkodzenia 
akcesoriów zamontowanych na końcu węża nawiniętego na bęben. Łatwy 
i szybki montaż. Zaleca się smarowanie przekładni wewnętrznych raz w roku 
zgodnie z instrukcją obsługi. Materiał obudowy: technopolimer o wysokiej 
odporności. Klasa szczelności: IP 65. 

automatyczna prowadnica węża 

 

Automatyczna prowadnica węża do montażu na wszystkie serie automatycznych zwijarek Ecodora, 
z podziałem na wersje węglowe i ze stali AISI 304. Prowadnica pozwala na kontrolowane nawijanie 
węża, warstwa po warstwie na szpulę bębna, eliminując przypadkowe przewijanie węża. Produkt 
zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej. 

ED-0E77-44312 automatyczna prowadnica węża dla bębnów serii 430, stal węglowa 

ED-0E77-45312 automatyczna prowadnica węża dla bębnów serii 530, stal węglowa 

ED-0E77-45401 automatyczna prowadnica węża 3/4” i 1” dla bębnów serii 540, stal węglowa 

ED-0E77-45412 automatyczna prowadnica węża 1/2” dla bębnów serii 540, stal węglowa 

ED-0E77-45601 automatyczna prowadnica węża 3/4” i 1” dla bębnów serii 560, stal węglowa 

ED-0E77-45612 automatyczna prowadnica węża 1/2” dla bębnów serii 560, stal węglowa 

ED-0E79-44312 automatyczna prowadnica węża dla bębnów serii 430, stal AISI 316 

ED-0E79-45312 automatyczna prowadnica węża dla bębnów serii 530, stal AISI 316 

ED-0E79-45401 automatyczna prowadnica węża 3/4” i 1” dla bębnów serii 540, stal AISI 316 

ED-0E79-45412 automatyczna prowadnica węża 1/2" dla bębnów serii 540, stal AISI 316 

ED-0E79-45601 automatyczna prowadnica węża 3/4” i 1” dla bębnów serii 560, stal AISI 316 

ED-0E79-45612 automatyczna prowadnica węża 1/2” dla bębnów serii 560, stal AISI 316 

tworzywowy zderzak na wąż (w zestawie adaptory do różnych średnic węża) 

 

ED-KR7201 średnice zewnętrzne węża 12 mm, 14 mm, 16 mm, 24 mm 

ED-KR8104 średnice zewnętrzne węża 14 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm  

ED-KR8705 
średnice zewnętrzne węża 14,5 mm, 17,5 mm, 21 mm, 24,5 mm,  
28 mm, 30 mm, 40 mm 

 

http://www.tubes-international.com/

