
SPECIFIKACE
Objednací číslo (optické kabely):................................. 101-40021
Objednací číslo (svazky mikrotrubiček):....................... 101-40002
Rozsah průměrů kabelů1:........................................... 5.5–32 mm
Rozsah průměrů HDPE chrániček2:.............................. 10–63 mm
Délka instalace zafukováním3:................................ až do 5000 m
Délka instalace zaplavováním3:............................. až do 10000 m
Tlačná síla:.................................................................... 0–200 kg
Rychlost instalace:...................................................až 80 m/min.
Doporučený tlak a průtok vzduchu4:.............................. 8-12 bar 
.................................................................. (8,000-12,000 l/min.)
Max. tlak vzduchu:............................................................ 16 bar
Max. tlak v hydraulickém systému.................................... 110 bar
Hmotnost:.......................................................................... 51 kg
Délka:........................................................................... 1050 mm
Šířka:............................................................................. 400 mm
Výška:............................................................................ 500 mm

1) Potřebné sady podávacích řetězů (5.5-8 mm/8-16 mm/14-32 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.

Zafukovací stroj pro páteřní a přístupové sítě, zafukování kabelů a svazků mikrotrubiček 

Efektivní řešení pro zafukování kabelů 
i svazků mikrotrubiček
Vysoká flexibilita stroje, který umožńuje instalovat 
jak svazky mikrotrubiček, tak kabely a případně 
i největší mikrokabely. V případě svazků 
mikrotrubiček je možné zafukovat širokou škálu 
různých kombinací.

Tool free - adaptace a seřízení bez nástrojů
Pokud konfigurujete, seřizujete nebo obsluhujete 
MultiFlow RAPID, veškeré práce probíhají bez 
použití nástrojů. Rekonfigurace a seřizování stroje 
jsou snadnější, rychlejší a více přesné. Navíc je 
značně minimalizována ztráta drobných prvků 
(šroubů, podložek…).

Seřiditelná poloha vysokotlakého bloku 
Každá instalace je unikátní a vyžaduje přesné 
seřízení polohy vysokotlakého bloku FLEX vůči 
rovině podávacích řetězů. MultiFlow RAPID je 
vybaven nastavovacími prvky pro jemné seřízení 
polohy bloku pomocí ovládacích prvků stroje, opět 
tedy zcela bez použití nástrojů.  

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.

MULTIFLOW RAPID

Platné od října 2020

HYDRAULICKÝ
POHON

NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT: 

• Podávací řetězy
• Hydraulickou pohonnou jednotku + řídící jednotku - 
objednací čísla: 101-10102 a 103-10041

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