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Uzemňovací bubny REELCRAFT - Série G 

RC-G3050 RC-G3050N RC-G3050Y RC-G3100N 

Buben pro ochranu před elektrostatickým nábojem, používaný pro uzemnění zařízení, pracujícího v nebezpečných 
podmnínkách, např. cisterny nebo jiná vozidla přepravující hořlavé materiály. Po správném uzemnění zamezuje 
hromadění elektrostatického náboje a eliminuje hromadění elektrostatického náboje, snižuje pravděpodobnost 
jiskření a riziko potenciální exploze. Dostupný ve verzi ATEX.
Výhoda: Malá kompaktní konstrukce.

index 
délka 
[mm] 

šířka 
[mm] 

výška 
[mm] 

délka 

lanka 
[m] 

rezistence 

lanka 
[Ω] 

hmotnost 
[kg] 

poznámky k verzi  

RC-G3050 219 85 224 15 1 5 Ocelové lanko zakončené svorkou. 

RC-G3050N 219 85 224 15 1 5 
Ocelové lanko s nylonovým 

povlakem zakončené svorkou.

RC-G3050Y 219 85 224 15 1 5,5 
Rozdvojené ocelové lanko 

(10,5 m / 2x4,5 m) zakončené svorkami 

RC-G3100N 235 110 248 30 2 7 
Ocelové lanko s nylonovým 

povlakem zakončené svorkou. 

Bubnové navijáky s elektrickými kabely  ML - Série CLASSIC / MASTER 

CLASSIC MASTER zástrčka typu SCHUKO zásuvka typu SCHUKO 

Automatycké bubnové navijáky s plastovým krytema a otočným závěsem, včetně elektrického kabelu  H05VV-F 
zakončeného zástrčkou a zásuvkou typu SCHUKO. Bubny jsou opatřeny tepelnou pojistkou. Určeny zvláště pro 
napájení elektrického nářadí a přístrojů.
 Pracovní teplota: do +50°C. 

index verze 
délka 

kabelu 
[m] 

průřez 
kabelu 
[mm2] 

počet 
vodičů 

třída 
krytí 

napětí 
[V] 

max. zatížení [W] hmotn. 
[kg] 

po navinutí po rozvinutí 

ML-811200 CLASSIC 10 1,5 3 IP24 230 800 2000 3,8 

ML-811030 MASTER 15 1,5 3 IP24 230 800 2000 4,5 

Dostupné verze pro jiné napětí. 
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Pružinové balancéry 

Série 630 - 637

Materiál korpusu:  Hliníkový odlitek  
Materiál lanka:     Nerezová ocel 
Pracovní teplota:   Do +70°C 

Balancéry jsou navrženy pro eliminaci hmotnosti ručního nářadí, 
elektronářadí apod. pro zvýšení komfortu práce. Pomocí napětí 
pružiny vyrovnávají hmotnost připojeného zařízení, zvyšují bezpečnost 
a ergonomii práce a také zamezují náhodnému pádu (verze s 
automatickou blokací), což eliminuje potenciální poškození zařízení. V 
závislosti na typu zařízení je nosnost pružiny regulována pomocí 
kolečka nacházejícího se na korpusu nebo pomocí plochého klíče. 
Nosnost vyvažovače je nutné přizpůsobit zavěšenému nářadí. 

Základní rozměry balancérů: 

Série 630-631-632 Série 633-634-635-636-637 

index 
zatížení 
min-max 

[kg] 

délka 
lanka 
[mm] 

průměr 
lanka 

[mm] 

automatická blokace 
blokada 

hmotnost 
[kg] 

ZE-630 0,4 ÷ 1 1600 2 ne 0,63 

ZE-631 1 ÷ 2 1600 2 ne 0,67 

ZE-632 2 ÷ 3 1600 2 ne 0,79 

ZE-633 2 ÷ 4 2500 2,5 ano 2,85 

ZE-634 4 ÷ 6 2500 2,5 ano 3,00 

ZE-635 6 ÷ 8 2500 2,5 ano 3,10 

ZE-636 8 ÷ 10 2500 2,5 ano 3,20 

ZE-637 10 ÷ 14 2500 2,5 ano 3,50 

Dostupné také jiné modely pro větší zatížení a ve verzi ATEX. 
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