
Legenda:

P ploščati kabel I INP nosilec - proga za kabelske vozičke

O okrogli kabel C zaprti profil C oblike, vozički tečejo znotraj

N nosilni voziček (teh je v vsaki liniji več) OBS obešalna stremena za okrogle kable

S sojemalni voziček (v vsaki liniji eden) 630 prostor za kabel med vijaki na obešal-
nem stremenu, npr. 60 mm po širini in 30 
mm po višini

K končna spona (v vsaki liniji ena)

V8 jeklena vrv do premera 8 mm

V16 jeklena vrv do premera 16 mm 630-180 število 180 pomeni celotno dolžino vozička

Pri obešanju kablov so najmanjši notranji premeri po predpisih VDE naslednji:
do 8,0 mm premera kabla 6,3-kratni premer kabla
do 12,5 mm premera kabla 8-kratni premer kabla
nad 12,5 mm premera kabla 10-kratni premer kabla

Pri posebnih pogojih obratovanja, kot so velike hitrosti, velika frekvenca gibanja itd., se morajo 
upoštevati posebni pogoji obešanja. Pri vseh ostalih pogojih se notranji upogibni premeri kablov 
določijo z 10-kratnim premerom kabla. Pri ploščatih kablih šteje debelina kabla za premer 
okroglega kabla.

Št. Opis

001 PNV8-615-100, PSV8-615-100

Za jekleno vrv do Ø 8 mm, nosilnosti do 6 kp za ploščate ali okrogle kable.

002 ONV8 OBS...100, OSV8-615-100, OKV8-615-100

003 PNV16 630-120, PSV16 630-120, PKV16 630-120
PNV16 1030-120, PSV16 1030-120, PKV16 1030-120



PNV16 660-180, PCV16 660-180, PKV16 660-180
PNV16 1060-180, PSV16 1060-180, PKV 1060-180

Made of plastic materials. Hergestellt aus Kunststoff. Izdelano iz umetnih mas.

004 ONV16 OBS...120, OSV16 OBS...120, OKV16 OBS...120

Made of plastic materials. Hergestellt aus Kunststoff. Izdelano iz umetnih mas.

005 Vozna proga VPC34-C profil 32x34x1,5, montira se linijsko ali v krivinah.
Dolžina profilov do 6 m. Med seboj se spajajo s spojnico SPC 100. Obešajo se na ca. 2
m z obešalom OPC 84.

006 PNC30-80, PSC30-80, PKC30-80. Z drsnim ležajem.

007 PNC30L-80, PSC30L-80, PKC30L-80. Z valjčnim ležajem.

008 ONC30 OBS...80, OSC30 OBS...80, OKC30 OBS...80

009 ONC30L OBS...80, OSC30L OBS...80, OKC30L OBS...80 

010 PNI...P630-120, PSI...P630-120, PKI...P630-120

011 PNI...P1030-120, PSI...P1030-120, PKI...P1030-120

012 PNI...P660-180, PSI...P660-180, PKI...P660-180

013 PNI...P1060-180, PSI...1060-180, PKI...1060-180

014 ONI...P OBS...120, OSI...P OBS...120, OKI...P OBS...120
Od 010 do 014 so vsi PNI...P vozički za profil INP8-32
Pri naročilu je potrebno navesti INP profil. Nosilnost 20 kg.
Ta vrsta vozičkov je primerna za transport kablov po isti progi, po kateri teče maček.

015 PNK30 630-150, PSK30 630-150, PKK30 630-150

016 ONK30 OBS...150, OSK30 OBS...150, OKK30 OBS...150
K - karo vozički so zelo primerni za krivine in velike hitrosti.

017 ONI...120, OSI 120, OKI...120

018 OBS izdelujemo v treh velikostih in sicer od Ø 10 do 16, 16 do 25 ter 25 do 36 mm. 
OBS - obešalna stremena se med seboj lahko prosto kombinirajo, možna je tudi 
kombinacija več enakih.

019 Kabelski vozički za INP profil 8-16 mm, nosilnosti 50 kp; ta družina kabelskih vozičkov 
je najbolj razširjena; ima veliko nosilnost in je univerzalna. Izdelujemo jih s 
plastičnimi in kovinskimi kolesi. Temperatura obratovanja: od -30 do +80 °C. Zaradi 
tovarniške nastavitve koles je pomembno pri naročilu podati točne dimenzije INP 
profila in kabla. Ta družina vozičkov se izdeluje tudi za okrogle kable ONI 120...OBS.



020 Kabelski vozički za težke pogoje dela HPO. Profil INP18, nosilnost 300 kg, hitrost 120 
m/min, kovinska kolesa, za ploščate in okrogle kable.

022 VSR - vretensko končno stikalo za 55 ali 100 obratov.

2/2 predstavlja dva stikala z enim mirovnim in enim delovnim kontaktom.
4/4 predstavlja štiri stikala (dva na vsaki strani, eden nad drugim - varnostno). Ohišje:
aluminij IP 55.

023 VOT - Vrtljivi odjemalci toka so namenjeni predvsem za dovod energije in krmilnih 
signalov na vrtljive dele naprav in strojev kot so vrtljivi žerjavi, bobni, mize in 
podobno.
Odjemalci so lahko vpeti: zgoraj (izvedba Z), spodaj (izvedba S) ali dvostransko 
(izvedba D).
Tehnični podatki: U=600 V 50 Hz, I=50 A Max.
Število odvzemnih obročev je 18, razen pri izvedbi D, kjer je lahko število odvzemnih 
obročev do 36.



VOT 50/x Premer = 120 mm, 50 A, 380 V. Odvzemni prsti so odmaknjeni iz centra ca. 80 mm. 
Pritrditev D1-cev 1/2".
Pri naročilu se izbere med izvedbami A, B ali C. Največ 18 obročev po odvzemniku. 
Lahko se sestavi več odvzemnikov, kar ustrezno pomnoži število obročev (18 na 
odvzemnik).

024 VOT 3/x, 3A, 220V, premer

025 VOT 200/x, premer obroča 180 mm, 200 A, 380 V. Možna 
kombinacija več obročev paralelno. Kombinacije z VOT 
50/x, VOT 200 in VOT 400 uležajeno.

026 VOT 200/4, 10 KV, 200 A


