
P
otrzeby rynku, zmiany w budowie 

i technologii uwarunkowane nor-

mami branżowymi były motorem 

do rozwoju oferty, wprowadzenia 

nowych, atrakcyjnych, a zarazem ekonomicznych 

rozwiązań technicznych.

Nowy dział „KABELMAT” jaki powstał w gru-

pie osprzętu kablowego został doceniony przez 

naszych Partnerów Handlowych. Oferta w zakre-

sie automatyzacji procesu pomiaru i przewijania 

przewodów to:

  manualne systemy do szybkiego przewijania 

z bębnów oraz szpul, 

  podstawy oraz wózki bębnowe, 

  układy pomiaru oraz regały warsztatowe. 

Nowoczesność w obsłudze magazynowej/

logistycznej, dokładność pomiaru, minimum 

obsługi do przewinięcia z bębnów do średnicy 

2500 mm to cel, jaki przyświeca tym koncepcjom. 

Stworzyliśmy nowe, ekonomiczne rozwiązania 

techniczne, proponując jednocześnie atrakcyjne 

poziomy cenowe.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 
WYBRANYCH PRODUKTÓW 
Z OFERTY KABELMAT:
PRZEWIJARKI MANUALNE

Dla szybszego przewinięcia z bębnów i szpul, 

zalecamy stosowanie podstaw stałych lub mobil-

nych (na kółkach). Proponujemy stabilne i wytrzy-

małe przy małej masie własnej podstawy bębnowe.

MESSROL 1

wersja manualna/mobilna

Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne dopa-

sowane do potrzeb pomiaru magazynowego 

i konfekcji przewodów dla średnic do 30 mm 

oraz promieniu gięcia przewodów od 150 mm. 

Max. średnica zwoju 600 mm, max. obciążenie 25 kg.

TISHROL 2

wersja manualna/stacjonarna

Atrakcyjne rozwiązanie do pomiaru sta-

cjonarnego. Wyjmowany układ pomiarowy 

daje możliwość pomiaru przewodów po za 

miejscem montażu dostawy. Dla średnic do 

30 mm i promieniu gięcia przewodów do 150 mm.

Max. średnica zwoju 600 mm, max. obciążenie 25 kg.

PODSTAWY ORAZ WÓZKI BĘBNOWE

TROMBOI 500 (podstawa bębnowa)

  średnica szpuli 150-700 mm

  waga szpuli do 140 kg

  waga podstawy 8 kg

TROMBOI 2003 (stojak szpulowy)

  średnica 710-2000 mm

  max. obciążenie do 4000 kg

  waga (para łącznie) 132 kg

TROMCAR 1250 (wózek bębnowy)

  Przeznaczony do transportu ręcznego szpul 

i bębnów o średnicy do 1250 mm i wadze 

do 700 kg

UKŁADY POMIAROWE I REGAŁY 

WARSZTATOWE

LAGBOI S

Prosty regał warsztatowy dedykowany 

do magazynowania bębnów oraz szpul. 

Dostępny także w wersji mobilnej. 

Nośność regału: stacjonarnie – 3000 kg, 

wersja mobilna max. 2200 kg.

MESSBOI 10 

Ręczny pomiar, wizualizacja pomiaru i pręd-

kości przewijania.

Całość oferty produktowej HELUKA-

BEL w zakresie systemów magazynowych 

i pomiarowych pozwala na kompleksową 

obsługę, od stojaków i regałów magazyno-

wych, przez rozwiązania warsztatowe, aż 

po w pełni zautomatyzowane linie pomia-

rowe i pakujące. Cennymi produktami są 

również proste rozwiązania do transportu 

szpul, jak podajniki.

Wszelkie zapytania ofertowe prosimy 

kierować do Działu Handlowego 

Adresy biur: www.helukabel.pl/regiony

www.helukabel.pl

PROFESJONALNE SYSTEMY 
magazynowe i pomiarowe
FIRMA HELUKABEL ZNANA JEST W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI PRZEWODÓW 
I KABLI ORAZ OSPRZĘTU KABLOWEGO.
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