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Szanowni Czytelnicy, 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego kwartalnika, dotychczas na jego stronach 

przedstawialiśmy podstawowe informacje o produktach najczęściej stosowanych w układach automatyki, 

nowinki produktowe oraz ciekawe aplikacje, które powstały na bazie produktów z naszej oferty 

handlowej. 

Korzystając z Państwa podpowiedzi i sugestii, w kolejnych numerach przedstawiać będziemy 

porady techniczne, wskazówki montażowe dotyczące instalacji i połączeń elementów np. w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC/EMV). Poszukiwane są także inne informacje  

– jak wskazówki co do norm i obowiązujących przepisów, część z nich jest w opracowaniach, niektóre 

stare są zastępowane innymi.

Drugi rok naszego periodyku niech będzie tego dobrym początkiem. Jesteśmy otwarci na wszelkie 

propozycje, uwagi i sugestie. Na każdej ze stron znajdziecie Państwo kontakt z nami.

 Życząc ciekawej lektury

Zespół Redakcyjny 

Kwartalnika
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KABELMAT - Rozwiązania Magazynowe
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Od początku swojej działalności w branży elek-

trycznej, firma HELUKABEL® znana była z pro-

dukcji i dystrybucji, przewodów i kabli oraz 

osprzętu kablowego. Potrzeby rynku, zmia-

ny w budowie i technologii uwarunkowane 

normami branżowymi były motorem rozwo-

ju oferty. Od prostych rozwiązań przewodów 

sterowniczych po przewody dedykowane na-

pędom współpracującymi z przemiennikami 

częstotliwości. Dalszy rozwój to przewody wraz 

z osprzętem do prowadników kablowych/łań-

cuchowych, a także przewody dedykowane 

instalacjom fotowoltaicznym czy elektrowniom 

wiatrowym. 

Całość oferty podlega dalszemu rozwojowi  

– dział Data Network Bus Technology jest tego 

najlepszym przykładem. O tej ofercie przeczyta-

cie Państwo na kolejnych stronach „News’ów”.

Nowy dział KABELMAT w grupie osprzętu kablo-

wego został doceniony przez naszych Partne-

rów Handlowych. Oferta w zakresie automaty-

zacji procesu pomiaru i przewijania przewodów 

to kilkadziesiąt przewijarek MESSROL, MOTROL 

800 Easy oraz podstawy do szpul TROMBOI, kil-

ka rozwiązań warsztatowych, a także duże ze-

społy magazynowe LAGROL. 

Nowoczesność w obsłudze magazynowej/lo-

gistycznej, dokładność pomiaru, minimum 

obsługi do przewinięcia z bębnów do średnicy 

2500 mm, to cel jaki przyświeca tym koncep-

cjom. Takie rozwiązania zostały zainstalowane 

ostatnio w kilku firmach. 

MEGA-HURT Hurtownia Elektrotechniczna 

w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 10; nowa siedziba, no-

woczesny magazyn. Korzystają między innymi 

z przewijarki MOTROL 800 Easy, systemu regało-

wego LAGROL® 5200, przewijarek UMROL 1800 

i TROMROL 2500. Takie urządzenia zapewniają 

optymalne rozwiązanie dla niezbędnego parku 

maszynowego w nowoczesnej Hurtowni.

ElektRa Hurtownia Elektrotechniczna w Pozna-

niu, ul. Sycowska 46; nowoczesny budynek 

z optymalnym zapleczem centralnego maga-

zynu firmy. Największy dotychczas zainstalowa-

ny zespół regałów bębnowych LAGROL® 6000  

-20 polowy regał pozwalający na jednoczesne 

przechowywanie kabli na bębnach/szpulach, 

umożliwiający bezpośrednie wydawanie i po-

miar ilości sprzedawanych. Taka taktyka pozwa-

la na zgromadzenie na minimalnej powierzchni 

przewodów będących w stałej sprzedaży. To 

największe rozwiązania z ostatniego okresu, nasi 

Partnerzy korzystają również ze stojaków typu 

LAGBOI (regały uniwersalne o wysokości 3 m  

– o czym pisaliśmy w poprzednich wydaniach), 

po rozwiązania kilku polowe o wysokościach 

2500 – 3300mm.

Całość oferty produktowej HELUKABEL® w za-

kresie systemów magazynowych i pomiaro-

wych pozwala na kompleksową obsługę, od 

stojaków i regałów magazynowych, przez roz-

wiązania warsztatowe, aż po w pełni zautoma-

tyzowane linie pomiarowe i pakujące. Cennymi 

produktami są również proste rozwiązania do 

transportu szpul jak podajniki. 

Przedstawione zdjęcia zostały wykonane w cza-

sie szkoleń i montażu opisanych produktów. 

Za udostępnienie materiałów serdecznie dzię-

kujemy Zarządom obu Firm.

Projekt – Dostawa – Szkolenie – Serwis 
Kompleksowa oferta dla Partnerów Handlowych

System LAGROL – łączenie pól. 

System LAGROL® – podpory osi.

UMROL układ pomiarowy i odcinający.

UMROL 1800.

TROMROL – stojak/podajnik do bębnów max 2500 mm.
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Firma HELUKABEL Polska Sp. z o.o. specjali-

zuje się w produkcji i dystrybucji przewodów 

oraz osprzętu kablowego dla wszelkich branż 

i zastosowań. Od wielu lat inwestujemy 

w zewnętrzne szkolenia oraz warsztaty, któ-

re kierowane są do pracowników hurtowni 

elektrycznych, czy instalatorów. Wspieramy 

również działalność dydaktyczną i naukową 

na uczelniach technicznych, gdzie w specja-

listycznych laboratoriach kształceni są przy-

szli inżynierowie. Integralną częścią naszej 

oferty handlowej, jak i marketingowej są wy-

kłady i warsztaty produktowe dedykowane 

projektantom, Służbom Utrzymania Ruchu 

w zakładach.

Ostatnim z działań wspierających świat nauki 

jest przykład Politechniki Wrocławskiej. Na 

potrzeby Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnic-

twa tej uczelni dostarczyliśmy przewody do 

budowy układu zasilania i układu automatyki 

specjalnego stanowiska badawczego. Pro-

jekt ten ma charakter naukowy, a tematyka 

badawcza będzie dotyczyć kształtowania mi-

kroklimatu pomieszczeń i jego optymalizacji 

pod kątem zużycia energii elektrycznej. 

Stanowisko badawcze składa się ze spe-

cjalnej komory badawczej, w której prze-

prowadzana będzie symulacja parametrów 

mikroklimatu, wytwornicy i zasobnika wody 

lodowej, czterech nagrzewnic elektrycznych 

o mocy 4kW każda oraz centrali klimatyza-

cyjnej nawiewno–wywiewnej. Komora wypo-

sażona w czujniki ciśnienia i temperatury jest 

połączona z centralą klimatyzacyjną poprzez 

system kanałów. Centrala klimatyzacyjna 

nawiewno–wywiewna, umieszczona jest na 

zewnątrz budynku D1 Politechniki Wrocław-

skiej, została wyposażona w dwie nagrzewni-

ce elektryczne o mocy 10,1kW i 20,2kW oraz 

w dwa wentylatory o wydatku powietrza 

3000 m3/h. Wentylatory te zasilane są z fa-

lowników VLT Micro Drive FC51 o mocy 4kW. 

Ze względu na miejsce umieszczenia centra-

li klimatyzacyjnej, przewody zasilające oraz 

sterownicze muszą być odporne na działanie 

warunków atmosferycznych oraz promie-

niowania UV. Do tego celu użyto przewodów 

JZ-600. Dla obwodów które należy chronić 

przed zakłóceniami generowanymi przez ze-

wnętrzne pola elektromagnetyczne dobrano 

przewody JZ-600-Y-CY. Zewnętrzna powłoka 

tych przewodów wykonana jest ze specjalne-

go PVC w kolorze czarnym, a napięcie pracy 

tych przewodów wynosi U0/U 0,6/1kV. Przy 

okablowaniu układu automatyki stanowiska 

badawczego zastosowano przewody JZ-500. 

Przewody te mają powłokę zewnętrzną wy-

konaną ze specjalnego PVC w kolorze szarym. 

Z uwagi na ochronę sygnałów z komory ba-

dawczej przed zakłóceniami elektromagne-

tycznymi użyto przewody TRONIC-CY oraz 

F-CY-JZ. W układzie zasilania zastosowano 

przewody typu JB-750. Przewody te różnią 

się od przewodów JZ-500 napięciem pracy, 

które wynosi U0/U 450/750V, a w przypadku 

ułożenia na stałe z dodatkową osłoną wynosi 

U0/U 0,6/1kV.

Wszystkie powyższe przewody charakteryzu-

ją się giętkimi żyłami roboczymi wykonanymi 

zgodnie z normą DIN VDE 0295 kl.5. Dzięki 

temu zyskujemy łatwość montażu oraz od-

porność na drgania.

Politechnika Wrocławska  
Wspólne rozwiązania

Tak więc w czasie gdy będziecie Państwo czy-

tali niniejszy tekst – stanowisko badawcze 

będzie istotnym elementem prac nauko-

wych Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa 

Politechniki Wrocławskiej. Jako producent 

i dystrybutor przewodów i kabli oraz osprzę-

tu kablowego zapewniamy wysoką jakość 

dostarczanych produktów, a także indywidu-

alne rozwiązania dedykowane przewodom 

i osprzętowi kablowemu.

Komora badawcza. 

Z lewej: centrala klimatyzacyjna.

Wytwornica z zasobnikiem wody lodowej.
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Złącza PROFIBUS SUB-D  
dla sieci PROFIBUS
Technologia BUS wykorzystywana jest w coraz większej liczbie aplikacji 

przemysłowych i może być stosowana w każdej gałęzi przemysłu. Poza 

przewodami stosowanymi w sieciach BUS (np. PROFIBUS, CAN-BUS) słu-

żącymi do łączenia poszczególnych urządzeń, wymagane jest zastoso-

wanie odpowiedniego standardu złączy. Aby uzupełnić naszą szeroką 

ofertę dedykowaną do wyżej wymienionych sieci, wprowadzamy do 

sprzedaży rodzinę złączy PROFIBUS SUB-D. Złącza te służą do łączenia 

urządzeń bazujących na standardzie RS 485 SUB-D i umożliwiają trans-

misję sygnału w standardzie PROFIBUS DP z prędkością do 12Mbit/s. 

Stosowanie złączy PROFIBUS SUB-D z portem serwisowym (PG) zapew-

nia nieprzerwaną pracę sieci PROFIBUS w przypadku konieczności mo-

dyfikacji. Do złączy PROFIBUS SUB-D można podłączać przewody PRO-

FIBUS L2-BUS z żyłą w wykonaniu jednodrutowym lub w postaci linki. 

Przewody te charakteryzuje impedancja falowa 150 Ω i służą one wy-

łącznie do komunikacji między urządzeniami w układach automatyki.

Wybrane  
przewody PROFIBUS

PROFIBUS L2-BUS wewnętrzny nr kat 81448
Profibus L2-BUS 1x2x0,64 mm,  

Przeznaczony do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń,  

∅ ok. 7,8 mm ± 0,2 mm, Temperatura pracy od -40°C do +70°C, fioletowy 

PROFIBUS L2-BUS zewnętrzny nr kat 80792
Profibus L2-BUS 1x2x0,64 mm,  

Przeznaczony do układania na stałe na zewnątrz pomieszczeń,  

∅ ok. 8,0 mm ± 0,4 mm, Temperatura pracy od -40°C do +70°C, czarny 

PROFIBUS L2-BUS SK (FC)* wewnętrzny nr kat 81903
Profibus L2-BUS SK (FC) 1x2x0,64 mm,  

Przeznaczony do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń,  

∅ ok. 8,0 mm ± 0,4 mm, Temperatura pracy od -40°C do +80°C, fioletowy 

*) oznaczenie niemieckie SK (SchnellKontakt) lub angielskie FC (Fast Connect)

PROFIBUS L2-BUS Direct Burial nr kat 82824
Profibus L2-BUS 1x2x0,64 mm,  

Przeznaczony do układania na stałe na zewnątrz pomieszczeń,  

∅ ok. 10 mm ± 0,2 mm, Temperatura pracy od -40°C do +70°C, czarny

PROFIBUS L2-BUS–7w nr kat 800648
Profibus L2-BUS SK (FC) 1x2x0,64 mm,  

Przeznaczony do połączeń ruchomych,  

∅ ok. 7,8 mm ± 0,2 mm, Temperatura pracy od -20°C do +70°C, fioletowy 

PROFIBUS L2-BUS Drag Chain nr kat 81003
Profibus L2-BUS Drag Chain 1x2x0,64 mm,  

Przeznaczony do prowadnic kablowych,  

∅ ok. 8,0 mm ± 0,4 mm, Temperatura pracy od -20°C do +60°C, turkusowy 

CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY
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Wszystkie złącza zgodne są  

z dopuszczeniami UL/CSA oraz CE 

Dane Techniczne PROFIBUS DP
• 9 pinowe złącze męskie SUB-D

• Zintegrowany przełączalny rezystor 

terminatora

• Metalizowana obudowa

• Mocowanie śrubowe lub za pomocą 

szybkozłącza (FC)

• Waga ok. 40 g

• Temperatura pracy od 0 do +60°C

• Max. 95°C bez kondensacji

• Różne kąty wyprowadzeń przewodu  

35°, 90° lub 180°

• Cykle łączeniowe złącza min. 200 razy

• Mocowanie śrubowe 4-40 UNC

• Maksymalny moment dokręcania 0,4 Nm

• Normy IEC 61158 oraz 61784

Dostępne złącza do sieci PROFIBUS SUB-D
Nr kat Opis złącza Komentarz

802401 Profibus 90°-S Złącze śrubowe (S), kąt wypr. przew. 90°, drut lub linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 80384, 81448, 80792, 81186, 82824, 802177, 800648, 81003, 80267, 802178, 

802179, 800109, 800649, 81903, 81904, 81501, 81905, 801659, 81906

802402 Profibus 90°-PG-S Złącze śrubowe (S), kąt wypr. przew. 90°, port serwisowy (PG), drut lub linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 80384, 81448, 80792, 81186, 82824, 802177, 800648, 81003, 80267, 802178, 

802179, 800109, 800649, 81903, 81904, 81501, 81905, 801659, 81906

802403 Profibus 35°-S Złącze śrubowe (S), kąt wypr. przew. 35°, drut lub linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 80384, 81448, 80792, 81186, 82824, 802177, 800648, 81003, 80267, 802178, 

802179, 800109, 800649, 81903, 81904, 81501, 81905, 801659, 81906

802404 Profibus 35°-PG-S Złącze śrubowe (S), kąt wypr. przew. 35°, port serwisowy (PG), drut lub linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 80384, 81448, 80792, 81186, 82824, 802177, 800648, 81003, 80267, 802178, 

802179, 800109, 800649, 81903, 81904, 81501, 81905, 801659, 81906

802405 Profibus-axial-S Złącze śrubowe (S), kąt wypr. przew.180°, drut lub linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 80384, 81448, 80792, 81186, 82824, 802177, 800648, 81003, 80267, 802178, 

802179, 800109, 800649, 81903, 81904, 81501, 81905, 801659, 81906

802406 Profibus 90°-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°, drut

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 81903, 81904, 81501, 81905, 80792, 82824

802407  Profibus 90°-PG-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°, port serwisowy (PG),drut

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 81903, 81904, 81501, 81905, 80792, 82824

802408 Profibus 90°-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°, drut

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 801659, 81906

802409 Profibus 90°-PG-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°, port serwisowy (PG),linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 801659, 81906

803194 Profibus 90°-PG-SK Diagnose Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°,  

port serwisowy (PG),diagnostyka LED, linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 81903, 81904, 81501, 81905, 80792, 82824

803195 Profibus 90°-SK Diagnose Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°, diagnostyka LED, drut

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 81903, 81904, 81501, 81905, 80792, 82824

803196 Profibus 90°-PG-SK Diagnose Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°, port serwisowy (PG), diagnostyka 

LED, linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 801659, 81906

803197 Profibus 90°-SK Diagnose Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 90°, diagnostyka LED, linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 801659, 81906

803208 Profibus axial-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 180°, drut

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 81903, 81904, 81501, 81905, 80792, 82824

803209 Profibus axial-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 180°, linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 801659, 81906

803356 Profibus 45°-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 45°, drut

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 81903, 81904, 81501, 81905, 80792, 82824

803357 Profibus 45°-PG-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 45°, port serwisowy (PG), drut

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 81903, 81904, 81501, 81905, 80792, 82824

803576 Profibus 45°-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 45°, linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 801659, 81906

803577 Profibus 45°-PG-SK Szybkozłącze (FC), kąt wypr. przew. 45°, port serwisowy (PG), linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 801659, 81906

803844 Profibus 90°-PG-S Diagnose Złącze śrubowe (S), kąt wypr. przew. 90°,  

port serwisowy (PG), diagnostyka LED, drut lub linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 80384, 81448, 80792, 81186, 82824, 802177, 800648, 81003, 80267, 802178, 

802179, 800109, 800649, 81903, 81904, 81501, 81905, 801659, 81906

803845 Profibus 90°-S Diagnose Złącze śrubowe (S), kąt wypr. przew. 90°, diagnostyka LED, drut lub linka

Do złącz pasują następujące typy przewodów: 80384, 81448, 80792, 81186, 82824, 802177, 800648, 81003, 80267, 802178, 

802179, 800109, 800649, 81903, 81904, 81501, 81905, 801659, 81906

Na życzenie dostarczamy również złącza do innych sieci BUS takich jak: CAN BUS, DeviceNet (803234,802967,803272). 

Wymiary gabarytowe i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

C



PRZEWODY DEDYKOWANE DO ZASTOSOWAń ESTRADOWYCH (WYBRANE POZYCJE)

HELUSONUD® Kabel Audio analog 
Giętki, Temp. pracy: -25°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 mm2,  

Liczba par od 2 do 40, Pary ekr. folią z drutem spływowym,  
Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3.

HELUSONUD® Kabel Audio digital
Giętki, Temp. pracy: -25°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 mm2,  

Liczba żył: 2, Ekran spiralny z drutów miedzianych,  
Impedancja charakterystyczna: 110 Ω, Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3.

HELUSONUD® Kabel Audio digital
Giętki, Temp. pracy: -25°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 mm2,  

Liczba par od 2 do 12, Pary ekr. folią i całość w ekr. folią,  

Impedancja charakterystyczna: 110 Ω, Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3.

HELUSONUD® Kabel Audio AES/EBU & DMX
Giętki, Temp. pracy: -30°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 mm2, 

Liczba żył: 2, Ekran spiralny z drutów miedzianych,  
Impedancja charakterystyczna: 110 Ω.

HELUSONUD® Kabel Audio AES/EBU & DMX
Giętki, Temp. pracy: -30°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 oraz 0,34 mm2,  

Liczba żył: 2 oraz 4, Ekran spiralny z drutów miedzianych,  
Impedancja charakterystyczna: 110 Ω.

HELUSONUD® Kabel Audio AES/EBU & DMX
Giętki, Temp. pracy: -25°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 mm2,  

Liczba par: 2, Pary ekr. folią na całości ekran spiralny z drutów miedzianych, 
Impedancja charakterystyczna: 110 Ω.

HELULIGHT® Kabel Audio DMX Power (1x2x0,64)+2x1,0
Giętki, Temp. pracy: -30°C ÷ 70°C, Przekrój żył DMX 0,24 mm2,  

żyły zasilające 1,0 mm2, Liczba żył: 2, Pary ekr. folią na całości ekran spiralny  
z drutów miedzianych, Impedancja charakterystyczna: 110 Ω.

Światłowód HELUCOM® WK mobil A-V(ZN)11Y
Temperatura układania: min +5°C, max: +50°C, Temperatura pracy: min: -30°C, 

max: +70°C,Liczba włókien od 2 do 8,Wymiar włókna 9/125μm, 50/125μm, 
62,5/125μm, olejoodporny, odporny na UV, powłoka PUR.

HELUSONUD® Kabel do Instrumentów
Giętki, Temp. pracy: -25°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 oraz 0,38 mm2,  

Liczba żył 1,Podwójny ekran spiralny z drutów miedzianych,  
Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3.

HELUSONUD® Kabel Mikrofonowy
Giętki, Temp. pracy: -30°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,34 oraz 0,50 mm2, 

Liczba żył 2,Podwójny ekran spiralny z drutów miedzianych,  
Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3.

HELUSONUD® Kabel Mikrofonowy
Giętki, Temp. pracy: -30°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej 0,22 mm2,  

Liczba żył 4,Skręcenie w gwiazdę, Podwójny ekran pleciony z drutów miedzianych 
cynowanych, Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3.

Przewód głośnikowy
Giętki, Przekrój żyły roboczej od 0,5 do 10 mm2,  

Liczba żył 2.

Przewód głośnikowy 
Giętki, Temp. pracy: -25°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej od 1,5 do 4,0 mm2,  

Liczba żył od 2 do 4, Bezhalogenowy wg EN 50267-2-3.

Przewód głośnikowy HELUSOUND® 400 PVC
Giętki, Temp. pracy: -10°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej od 1,5 do 4,0 mm2,  

Liczba żył od 2 do 8.

Przewód głośnikowy HELUSOUND® 400 PUR
Giętki, Temp. pracy: -25°C ÷ 80°C, Przekrój żyły roboczej od 1,5 do 4,0 mm2,  

Liczba żył od 2 do 8.

Przewód głośnikowy HELUSOUND® 600 FRNC
Giętki, Temp. pracy: -5°C ÷ 70°C, Przekrój żyły roboczej od 1,5 do 4,0 mm2,  

Liczba żył od 2 do 8.
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LAGROL® 
REGAł mAGAzyNOWy / StANOWiSKO KONfEKcJONOWANiA

System LAGROL® to połączenie funkcji składowania jak i wydawania prze-

wodów. Szeroka gama elementów nośnych zapewnia optymalne rozmiesz-

czenie przewodów i kabli dostarczanych przez producentów na różnych 

wielkościach bębnów i szpul. Max.średnica bębna instalowanego na stojaku 

to 1600 mm o wadze do 2 t. Instalowanie takich ciężarów jest możliwe dzięki 

opatentowanym rozwiązaniom kształtowników nośnych, mocowań podpór 

oraz elementom posadowienia osi wraz z układem hamowania prędkości 

obrotowej bębnów. 

System magazynowy składa się z następujących podzespołów:  
•	Rama nośna wraz z elementami zabezpieczającymi dla wysokości  

od 2200 mm do 6000 mm

•	Wsporniki szerokości pola – zależne od wielkości bębnów, pogrupowane 

w 4 zestawy

•	Podpory osi z gniazdem podporowym i systemem zabezpieczenia  

szpul przed samoczynnym rozwijaniem

•	Osie bębnowe z centrycznym mocowaniem szpul

•	Wyposażenie dodatkowe stanowią elementy zabezpieczające 

konstrukcje nośne i mocowania do podłoża

•	Zalecamy stosowanie nakładek na widły wózka blokad typu TROMSTOP 

lub w przypadku regałów powyżej 3 m nakładek typu TROMPLAT (1200 

lub 1600), pozwalające na bezpieczne posadowienie bębnów na regale. 

TROMROL 2500® 
StOJAK mOBiLNy DO tRANSPORtU i ODWiJANiA z BęBNóW

Stojaki TROMROL i TROMTRAK 1600 to doskonałe rozwiązanie dla firm, które 

wykorzystują często przewody magazynowane na szpulach i bębnach o du-

żych średnicach.

TROMROL 2500

Max.udźwig

Max.średnica bębnów

Napęd

Wersja mobilna/stacjonarna

5000 kg

2500 mm

Hydrauliczo/elektryczny

Do wyboru

TROMTRAK 1600

Max.udźwig

Max.średnica bębnów

Napęd

Wersja mobilna/stacjonarna

3000 kg

1600 mm

Hydrauliczo/elektryczny

Do wyboru

NOWOCZESNY SKłAD KABLOWY

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE MAGAZYNU

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. • Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice • kontakt: tel.+48 46 858 01 00 • e-mail: osprzet@helukabel.pl

W kolejnych edycjach naszego kwartalni-

ka przedstawialiśmy Państwu poszczególne 

rozwiązania i urządzenia z oferty handlowej 

spod znaku KABELMAT®. Omawialiśmy proste 

rozwiązania przewijarek: od manualnych po 

półautomatyczne. Na rynku krajowym można 

spotkać rozwiązania proste w budowie. Pierw-

sze wrażenie bywa często mylne. Różnice po-

między naszą ofertą, a porównywalnymi roz-

wiązaniami są widoczne dopiero w czasie użyt-

kowania. Trwałość elementów, ergonomia na 

stanowisku pracy jest tu pierwszym wyróżni-

kiem. Takich przykładów można podać jeszcze 

wiele. Zapraszamy zainteresowanych do kon-

taktu z Działem Handlowym w celu otrzymania 

pełnej informacji i ofert na wybrane produkty.

W tym wydaniu pragniemy przedstawić pro-

ste, a zarazem praktyczne rozwiązania syste-

mowych regałów LAGROL. Użyte rozwiązania 

i elementy są zastrzeżonymi wzorami produk-

tów i jako takie podlegają ochronie prawnej 

– co zapewnia wysoką jakość dostarczanych 

produktów. 

SYSTEM MAGAZYNOWANIA 
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Wspieramy z pasją!
Firma HELUKABEL Polska od wielu lat wspiera inicja-

tywy, szczególnie bliskie naszym sercom. W ostatnim 

roku było ich wiele, o każdej z nich mogliście Państwo 

przeczytać na naszej stronie internetowej. Ostatnim 

z takich wydarzeń było zaangażowanie się w prestiżo-

we zawody na Morzu Bałtyckim – XIII Bałtyckie Regaty 

Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza 2012.

Od lat naszą pasją jest żeglarstwo, pracownicy naszej 

firmy startują w wielu regatach, na morzu jak i na 

wodach śródlądowych, z roku na rok odnosząc coraz 

większe sukcesy. Tym razem nasza dzielna jednostka 

o wdzięcznym imieniu „Maria” wystartowała w najtrud-

niejszych i najdłuższych regatach na Morzu Bałtyckim.

Pod auspicjami HELUKABEL Polska zdecydował się na 

udział Kapitan Jerzy Wojnarowicz. Żeglarz niezrzeszony 

w żadnym klubie, doświadczony sternik, znawca jach-

tów od zęzy po top masztu, prawdziwy pasjonat, jako 

jeden z 45 uczestników zmierzył się nie tylko z siłami 

natury, ale także ze swoimi słabościami. Żeglowanie 

samotne jest najtrudniejszą formą żeglarstwa, przez 

co Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Po-

loneza są niszową i prestiżową imprezą żeglarską, po-

siadającą głębokie tradycje w historii żeglarstwa. 

Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy po raz pierwszy 

zorganizowali w 1973 roku dwaj szczecińscy kapitano-

wie – Jerzy Siudy i Kazimierz Jaworski. I choć zmierzyli 

się tylko między sobą, dało to początek Regat Sa-

motnych Żeglarzy na trasie Świnoujście – Christianso 

– Świnoujście. Zatem i obecna trasa XIII Baltic Single 

– Handed Polonez Cup Race była jej odzwierciedle-

niem: z Polski do Danii ( wyspa Bornholm), i z powro-

tem bez postoju w portach pośrednich. Osoby, które 

miały styczność z żeglarstwem wiedzą jak trudna jest 

to sztuka. 

W tym roku jachty odbiły od kei 14 sierpnia, natomiast 

ostatnie dwa jachty przypłynęły w nocy 18 sierpnia, 

dlatego sam udział i ukończenie regat jest ogromnym 

sukcesem dla każdego Żeglarza. Tylko jacht, żeglarz, 

morze, wiatr i walka z własnymi słabościami oraz snem. 

W XIII edycji regat wzięło udział 45 jednostek pogru-

powanych w 5 kategoriach. Płynący pod naszą ban-

derą Kapitan Jerzy Wojnarowicz w kategorii OPEN 2  

zajął 6 miejsce natomiast w kategorii Carter 30, Teliga 

89 – 3 miejsce. 

Uczestnicy Regat Polonez Cup to jedni z najlepszych 

Żeglarzy w Polsce, same regaty są najdłuższymi rega-

tami pełnomorskimi w naszym kraju. W tegorocznych 

regatach wziął udział wielokrotny Mistrz Polski w kla-

sach morskich, zwycięzca i uczestnik wielu międzyna-

rodowych regat m.in. Kieler Woche oraz Admirals Cup 

- Roman Paszke - jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. 

Żeglarz regatowy, nawigator, budowniczy jachtów. 

Z ponad 40 - letnim doświadczeniem w żegludze mor-

skiej. Przepłynął ponad 90 tysięcy mil w rejsach oce-

anicznych, w tym samotnie przez Atlantyk na trasie 

Cadiz (Hiszpania) - Nowy Jork (USA). Dodatkowo należy 

również podkreślić udział znanego dziennikarza radio-

wego i telewizyjnego Kuby Strzyczkowskiego, aktual-

nie dziennikarz Trzeciego Programu Polskiego Radia 

oraz Telewizji Polskiej.  Z okazji 50 - lecia Programu 

Trzeciego Żeglarz planuje Samotny Rejs przez Atlan-

tyk, Wszystko „na żywo", razem z słuchaczami Trójki 

i widzami TVP INFO. 

Samotni Żeglarze mieli do przepłynięcia 200 mil, 

ponad 10 doświadczonym Kapitanom nie udało się 

ukończyć regat, dlatego sam udział, trudy samotne-

go żeglarstwa i ukończenie regat było wielkim wy-

zwaniem. Dwa jachty już na samym starcie spotkały 

się z problemami, Kapitan Mateusz Szubski płynący 

na jachcie Magnolia  nie mógł poradzić sobie z wodą 

napływającą do Zęzy, próby odblokowania  „myszki” 

(otwory we wręgach) narzędziami znajdującymi się 

na pokładzie nie odniosły zamierzonego efektu i nie-

stety Kapitan Mateusz Szubski zrezygnował z dalszej 

rywalizacji. Początkowo wiał wiatr z kierunku północ-

no -  wschodniego, dlatego wszyscy Żeglarze, którzy 

pierwsi okrążyli Archipelag Christianso z łatwością 

spłynęli z wiatrem do portu w Świnoujściu. Wskutek 

długotrwałego działania wiatru z jednego kierunku 

powstała tzw. martwa fala. Dla większych jednostek 

pływających martwa fala jest bardziej dokuczliwa, 

a nawet groźniejsza od wyższej, ale krótszej fali wia-

trowej, ponieważ powoduje znacznie większe prze-

chyły jednostki. Z tych samych powodów jest znacznie 

bardziej męcząca dla osób znajdujących się na jachcie. 

Dlatego kolejnym Żeglarzom zbliżającym się do wyspy 

Bornholm groziło rozbicie o skały i właśnie w tym mo-

mencie najwięcej jachtów zrezygnowało z dalszej ry-

walizacji. Nasz dzielny Samotny Żeglarz Kapitan Jerzy 

Wojnarowicz nie poddał się i mimo awarii silnika oraz 

hydrauliki płynął dalej. Sam na morzu poradził sobie 

z uszkodzoną hydrauliką. Pomimo przeciwności po-

godowych jak i technicznych jacht „Maria” do portu 

dopłynął w dniu 17.08 w godzinach wieczornych. Po-

stawa naszego Kapitana wymaga uznania i jest god-

na naśladowania, potrafił pokonać wszelkie trudności 

i dopłynął własnymi siłami do mety. 

Naszego zawodnika wspieraliśmy na różne sposo-

by. Jedną z form było kibicowanie, możliwe dzięki 

profesjonalnemu systemowi Trackingu Satelitar-

nego, który pozwolił na śledzenie pozycji jachtu. 

Udział naszego Żeglarza nie byłby możliwy gdyby nie 

wsparcie naszych Klientów, którzy pomogli sfinan-

sować nowe ożaglowanie. Ponownie na łamach na-

szego kwartalnika w imieniu własnym jak i Kapitana 

serdecznie dziękujemy firmom: ELEKTRO-HOLDING,  

MEGA-HURT, DYNAMIK, MAGMA Szczecin, EL-KAG,  

ELBRON oraz pozostałym sponsorom.

Nasi partnerzy, klienci a także pasjonaci żeglarstwa 

mogli „poczuć” wirtualnie rywalizację i emocje to-

warzyszące regatom. Zorganizowaliśmy konkurs pod 

hasłem „Samotny Żeglarz HELUKABEL” gdzie oprócz 

przekazywania na bieżąco aktualnych informacji 

z przebiegu zawodów, do wygrania był weekendowy 

czarter jachtu  – NAUTINER 30S, a także nagroda do-

datkowa w postaci przydatnego sprzętu żeglarskiego.

Jednym z niezbędnych elementów rywalizacji 

były odpowiedzi na pytania przesyłane w dniach 

14, 16, 17.08.2012 r. do uczestników konkursu za po-

średnictwem poczty elektronicznej. A oto one:

1. Który Polak jako pierwszy opłynął kulę ziemską 

dookoła na jachcie żaglowym? 

 Odp: Władysław Wagner

2. Jaki  pierwszy polski jacht po II wojnie światowej 

przypłynął do brzegów Spitsbergena? Kto dowodził 

jachtem? W którym roku i miesiącu miało miejsce 

to Wydarzenie?

 Odp: Nazwa Jachtu: Swarożyc 
Kapitan Wacław Liskiewicz 
Rok 1967, lipiec 

3. Jaki polski jacht 4 dni po Jachcie POLONEZ dowo-

dzony przez kpt Krzysztofa Baranowskiego – prze-

płynął przylądek Horn. Podaj nazwę jachtu? Kto 

dowodził jachtem? W którym roku i miesiącu miało 

miejsce to Wydarzenie?

 Odp: Nazwa Jachtu: EUROS 
Kapitan Aleksander Kaszowski  
Rok 1973, luty

W konkursie wzięło udział 75 osób, co świadczyło o du-

żym zainteresowaniu wydarzeniem. Spośród wszyst-

kich, którzy odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie 

pytania zwycięzca został wyłoniony losowo i został nim 

Pan Mirosław Kubiak. 

Podstawą zdobycia nagrody dodatkowej było prawi-

dłowe wytypowanie miejsca, które zajmie Żeglarz pły-

nący pod banderą HELUKABEL Polska. W związku z tym, 

iż nikomu nie udało się prawidłowo wytypować miejsca 

postanowiliśmy nagrodzić osobę, która była najbliżej 

poprawnej odpowiedzi. Wygrał Pan Zbigniew Ratajczak

Na stronie internetowej www.portalzeglarski.com 

znajdziecie Państwo więcej informacji nt. XIII edycji re-

gat. Już dziś zapraszamy na XIV edycję Bałtyckich Re-

gat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza 2013.

Wszystkich Klientów, Sympatyków i Partnerów Han-
dlowych zapraszamy do stałego śledzenia wydarzeń, 
w których bierzemy udział, zapraszając tym samym 
do wspólnych działań i wspierania inicjatyw.
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