
SPECYFIKACJA

Symbol produktu (do pojedynczego kabla): . . .............. 101-40021
Symbol produktu (Relining): . ........................................ 101-40002 
Średnica kabla1:. . .......................................................... 5.5-32 mm
Średnica duktu2:. . .......................................................... 10-63 mm
Zakres wdmuchiwania (powietrze)3: . .......................... Do 5,000 m
Zakres wdmuchiwania (woda)3 . .................................Do 10,000 m
Siła wdmuchiwania:.......................................................... 0-200 kg
Prędkość wdmuchiwania4:.........................................Do 80 m/min
Zalecane ciśnienie i przepływ powietrza :. .
..................................................8-12 bar (8,000-12,000 l/pr. min.)
Maks. ciśnienie powietrza . ...................................................16 bar 
Maks. ciśnienie hydrauliczne. .............................................110 bar
Waga . .................................................................................... .51 kg
Długość:. ..........................................................................1050 mm
Szerokość . ....................................................................... ..400 mm
Wysokość: . ........................................................................ 500 mm

1) Wymagane dwa zestawy łańcuchów (5.5-8 mm/8-16 mm/14-32 mm)
2) Standardowa średnica zewn. duktu: 14 - 60 mm, Niestandardowy dukt: 10-13 mm & 61 -63 mm
3) Zależy od typu mikroduktu i kabla
4) Suche i chłodne powietrze

Wdmuchiwarka do okablowania szkieletowego. Optymalne rozwiązanie 
do reliningu. 
Efektywna w każdej konfiguracji
Wdmuchiwarkę MultiFlow można skonfigurować 
zarówno do wdmuchiwania pojedynczych kabli jak 
i do reliningu. Pozwala na wdmuchiwanie wielu 
różnych kombinacji duktów i mikroduktów.  

Instalacja bez użycia narzędzi 
Korzystanie z MultiFlow RAPID nie wymaga użycia narzędzi. 
Pozwala to na zwiększenie efektywności wykonywanych 
prac, ponieważ maszynę można w szybki sposób 
dostosować do wdmuchiwania kabli/duktów o różnych 
rozmiarach. 

Regulowany blok flex 
Każde zadanie instalacji światłowodów jest inne pod 
względem wymiarów kabla oraz duktu, dlatego blok flex 
RAPID można łatwo regulować pod kątem długości 
i wysokości. Odpowiednie umieszczenie względem 
łańcuchów zabezpiecza światłowód oraz dukt. Regulację 
można z łatwością przeprowadzić ręcznie, bez użycia 
narzędzi.  

Wdmuchiwanie za pomocą powietrza i wody
Kable światłowodowe można wdmuchiwać za pomocą 
powietrza lub wody. Wspomaganie wdmuchiwania za 
pomocą wody pozwala na efektywną instalację dużych kabli 
lub wprowadzenie kabla na duże odległości. 
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NIE ZAPOMNIJ ZAMÓWIĆ
• Łańcuchy do kabli lub mikroduktów

• Pompa hydrauliczna/Zawór sterujący i kompresor 
wysokociśnieniowy

    Symbol produktu: 101-10102 & 101-10103
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