
GIFAS 518GIFAS 502

Przedłużacze bębnowe GIFAS ATEx
Produkty przeciwwybuchowe wykorzystywane są wszędzie tam, 

gdzie istnieje ryzyko wybuchu spowodowanego przez palne gazy, 

pary i pyły mieszanie z powietrzem. Głównymi użytkownikami są 

jednostki straży pożarnej, stacje benzynowe, magazyny paliwa, itp.

Sprawdzona konstrukcja zapewnia techniczną niezawodność

i wysoką jakość. Ze względów bezpieczeństwa naprawy wykonuje 

się tylko u producenta.

Seria 502, 230V
Cechy szczególne: gumowe rolki, ocynkowana na zewnątrz rama 

stalowa, bezobsługowe skoki hamulca, odporność na starzenie, wy-

soka wytrzymałość mechaniczna, odporność na związki chemiczne, 

promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Bęben 502 Ex posia-

da wewnętrzny hamulec.

WEJŚCIE: Wtyczka CEAG 230V, 3P, 16A

WYJŚCIE: Gniazdo CEAG 230V, 3P, 16A 

Seria 502, 400V
WEJŚCIE: Wtyczka CEAG 400V, 5P, 16A

WYJŚCIE: Gniazdo CEAG 400V, 5P, 16A

Wymiary: Wys. x Szer. x Dł. = 410 x 300 x 230 mm

Waga: ok. 4 kg

WYKONANIE: Bęben z litej gumy (kauczuk butylowy) odporny na dzia-

łanie kwasów i olejów. Wyposażony w hamulec. Stelaż z mosiężnymi 

nóżkami. Przewód w kolorze żółtym Gifas-Proflex H07RN-F 3x2,5 mm

Ex II 2 G EEx de IIC T6; PTB03 ATEX 1186
Gniazdo oraz wtyczka firmy CEAG

Do stref Z1 oraz Z2 (gazy)

Dostępne również z zabezpieczeniem prądowym PRCD-S.

Seria 518, 230V
Cechy szczególne: gumowe rolki, ocynkowana na zewnątrz rama 

stalowa, bezobsługowe skoki hamulca, odporność na starzenie, 

wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na związki che-

miczne, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, ochrona ter-

miczna, bęben postojowy.

WEJŚCIE: 5m + Wtyczka CEAG 230V, 3P, 16A

WYJŚCIE: 45m + Gniazdo CEAG 230V, 3P, 16A

Seria 518, 400V
WEJŚCIE: Wtyczka STAHL 400V, 5P,16A

WYJŚCIE: Gniazdo STAHL 400V, 5P, 16A , bez zabezpieczenia

Wymiary: Wys. x Szer. x Dł. = 380 x 310 x 496 mm

WYKONANIE: Bęben z litej gumy (kauczuk butylowy) odporny na dzia-

łanie kwasów i olejów. Wyposażony w hamulec. Stelaż z mosiężnymi 

nóżkami. Przewód w kolorze żółtym Proflex H07RN-F 3x2,5mm

Ex II 2 G EEx de IIA T6
PTB03 ATEX 1186
Gniazdo oraz wtyczka firmy CEAG

Do stref Z1 oraz Z2 (gazy)

Seria Steel Line
• Korpus zwijaka z ocynkowanej blachy stalowej z otworami od-

prowadzającymi wodę i obracanym uchwytem.

• Cynkowane stelaże z rur stalowych w 2 wariantach oferują op-

tymalną ochronę przed korozją.

• Seryjnie wyposażone w naszą opatentowaną prowadnicę kabla

• możliwość dostarczenia ponad 100 różnych gniazd wtykowych 

i kombinacji gniazd wtykowych.

• Wbudowany termiczny wyłącznik przeciążeniowy ochrona przed 

ponownym uruchomieniem pomaga uniknąć wypadków.

• Niegubiący się, precyzyjnie nastawiany hamulec rozwijania

(stelaż prostokątny).

Seria Premium Line
• Przedłużacz bębnowy H 63 TK-63 IP54.

• Odporny na działanie niskich temperatur do -35 stopni C.

• Uderzenioodporny, odporny na działanie smarów oraz olejów.

• Bęben z twardej gumy.

• Stelaż z podwójnych rur wykonany z bardzo grubych rur

stalowych.

• Wyposażony w prowadnicę przewodu.

• Hamulec regulowany płynnie, umieszczony centralnie na

osi bębna.

• Wyłącznik termiczny.

• Najwyższej jakości osprzęt w postaci wtyczek oraz gniazd wyko-

nany został przez firmę MENNEKES.

Średnica: 290mm

Przewód: neoprenowy 40m H07RN-F 3G2,5

Gniazda: 3 gniazda wtykowe CEE 230V 16A 3p IP67

Gniazda i wtyczki IP67 230V z uziemieniem, 230V CEE i 400V 16 

lub 32A.

Możliwość integracji z wózkiem na kółkach do transportu.

H07RN-F SPECJALNY PRZEWÓD GUMOWY (NEOPREN)
Przewody te przeznaczone są do stosowania w warunkach średnich 

obciążeń mechanicznych, w pomieszczeniach suchych, wilgotnych 

i mokrych. Wyposażone w nie przedłużacze mogą być stosowane 

na zewnątrz i w pomieszczeniach mokrych. Pod gołym niebem np. 

dla urządzeń w zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych 

również przy przenośnych silnikach lub maszynach na placach bu-

dowy lub w gospodarstwach rolnych, o ile pozostałe wyposażenie 

spełnia niezbędne wymogi.

Przekrój przewodu: okrągły 3-5 żył 1,0 – 10mm2

Kolor: standard = czarny, dostępne również w kolorze czerwonym

Przedłużacze bębnowe Uni-Elektra IP44 - IP68

SWIATŁO, DŹWIĘK, ŁĄCZNOŚĆ
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