
HYDRAULICKÝ

POHON

SPECIFIKACE
Objednací číslo:............................................................................ 101-10002
Rozsah průměrů kabelů1:............................................................ 5.5 - 32 mm
Rozsah průměrů HDPE chrániček2:............................................... 10 - 63 mm
Délka instalace3:..................................................................... až do 10000 m
Rychlost instalace:......................................................................až 80 m/min.
Doporučený tlak a průtok vzduchu4:........... 8-12 bar (8,000-12,000 l/pr. min.)
Hmotnost:............................................................................................. 40 kg
Délka:............................................................................................... 700 mm
Šířka:................................................................................................ 230 mm
Výška:............................................................................................... 350 mm
1) Nutné 2 sady řetězů, 5,5–8 mm a 8–32 mm.
2)  Standardní průměr chrániček: 14–60 mm, při speciální zákaznické úpravě stroje: 10–13 mm, 60–63 mm
3) Záleží na typu mikrotrubičky, kabelu a stavu trasy.
4) Chlazený vzduch zbavený vlhkosti.

NEZAPOMEŇTE  
OBJEDNAT:

• Hydraulickou pohonnou 
jednotku + řídící jednotku.

Objednací čísla:  
101-10102 a 103-10041

V případě Vašeho zájmu Vám 
navrhneme potřebnou sestavu 
včetně veškerého příslušenství.

ZAFUKOVACÍ STROJ PRO 
PÁTEŘNÍ A PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ

• Vhodný pro zafukování svazků 
mikrotrubiček

 Výkonný stroj pro zafukování svazků 
mikrotrubiček do optických chrániček 
a optických kabelů do HDPE chrániček.

• Praktická konstrukce
 Zafukovací stroj MultiFlow byl navržen 

s ohledem na vysokou funkčnost a snadnou 
obsluhu.

MULTIFLOW
Platné od prosince 2019.

• Instalace s využitím stlačeného vzduchu nebo vody
 V případě MultiFlow lze jako instalační médium užít jak vzduch, tak vodu. V případě,
 že je jako instalační médium užita voda, lze instalovat mikrotrubičky nebo optické kabely na výrazně delší vzdálenosti
 v porovnání se vzduchem. Instalace je však náročnější na provedení a vybavení.
 
• Robustní provedení
 Robustní a odolná konstrukce MultiFlow jej předurčuje k práci v náročných venkovních podmínkách, běžných pro 

zafukování optických kabelů a svazků mikrotrubiček v podzemních optických sítích.

• Flexibilní řešení
 MultiFlow je flexibilní konstrukcí zafukovacího stroje, který umožňuje jak instalaci mikrotrubičkových svazků, tak
 zafukování optických kabelů do HDPE chrániček. MultiFlow lze velmi snadno překonfigurovat pro kombinace 

různých počtů a průměrů mikrotrubiček zafukovaných v konkrétních trasách. Hydraulický pohon umožňuje jemné 
řízení rychlosti instalace a v případě potřeby i rychlé zastavení, nebo okamžitou změnu směru pohybu kabelu. 
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