
Wieszak przyœcienny dla min. 60 szt. przewodów i 
kabli pomiarowych, sk³adaj¹cy siê z profilowanej 
szyny aluminiowej d³ugoœci 350 mm, 18 haków z 
tworzywa sztucznego oraz dwóch ko³ków rozpo-
rowych i dwóch wkrêtów.  Haki s¹ mocowa-
ne na szynie (przez zatrzask), których rozstaw 
mo¿na ustawiæ wg potrzeb u¿ytownika.

rêcznie 

dowolnie 

Bardzo funkcjonalny i estetyczny wieszak na kable i 
przewody pomiarowe mocowany do œciany lub 
wózków pomiarowych.  Solidne wykonanie z profilu 
aluminiowego d³ugoœci  500 mm z 30 haczykami z 
tworzywa sztucznego.  Mocowaniem haczyków typu 
“Snap-In” (na zatrzask) o dowolnym rozstawie wg 
potrzeb pozwala na wieszanie przewodów i kabli o 
ró¿nej gruboœci.  
W wyposa¿eniu zestaw monta¿owy.

D³ugoœæ wieszaka: 500 mm 
Pojemnoœæ: min. 170 przewodów z

wtykami normy 4mm

Wieszak przyœcienny 
wykonany 

dla ró¿nych przewodów i kabli 
pomiarowych  posiadaj¹cy:

- 2 rzêdy  dla grubych kabli np. typu BNC,
- 2 rzêdy  dla cienkich przewodów np. typu 2mm,
- 9 rzêdów  dla standardowych przewodów 4mm.

Wieszak mocowany jest do œciany wkrêtami.
Zestaw monta¿owy w wyposa¿eniu.

d³ugoœci 26cm dla min. 50szt. 
przewodów w ekonomicznej wersji z 
blachy lakierowanej 
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Opis czêœci sk³adowych stojaka z wieszakami na przewody pomiarowe

- Piêcioramienna, stabilna podstawa stojaka z rolkami do swobodnego 
przemieszczania.

- Dwuczêœciowy statyw teleskopowy z pokrêt³em blokuj¹cym, umo¿liwiaj¹cy regulacjê 
wysokoœci pojemnika z wieszakami w zakresie od 1 m do 1,8 m.

- Pojemnik z twardego tworzywa o wymiarach  
przeznaczony na przyrz¹dy pomiarowe lub akcesoria po³¹czeniowe.

- Wieszaki na przewody pomiarowe wystêpuj¹ce w czterech wersjach wykonañ:

2001-ECO - dwa wieszaki w wersji ekonomicznej 2003-ECO,

2002-ECO 

2001 
2002 

36 26 cm i g³êbokoœci 7cm, 

- cztery wieszaki w wersji ekonomicznej 2003-ECO,

- dwa wieszaki w wersji przesuwnych haków na szynie aluminiowej,
- cztery wieszaki w wersji przesuwnych haków na szynie aluminiowej.

× 
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Stojak na rolkach z pojemnikiem na sprzêt 
pomiarowy (jak w ogólnym opisie) oraz z zamon-
towanymi dwoma wieszakami typu 2003-ECO  
na min. 100szt. przewodów i kabli pomiarowych.
Wieszaki s¹ wykonane z lakierowanej blachy 
profilowanej ze szczelinami o ró¿nej szerokoœci.

Stojak na rolkach z pojemnikiem na sprzêt 
pomiarowy (jak w ogólnym opisie) oraz z zamon-
towanymi czterema wieszakami typu 2003-ECO  
na min. 200szt. przewodów i kabli pomiarowych.
Wieszaki s¹ wykonane z lakierowanej blachy 
profilowanej ze szczelinami o ró¿nej szerokoœci.

Stojak na rolkach z pojemnikiem na sprzêt pomiarowy 
(jak w ogólnym opisie) oraz z zamontowanymi dwoma 
wieszakami typu 2000 na min. 120szt. przewodów i 
kabli pomiarowych.   Wieszaki sk³adaj¹ siê 36 haków z 
tworzywa sztucznego mocowane na zatrzask w dwóch 
szynach z lakierowanego profilu aluminiowego. 
Szerokoœæ szczelin mo¿na dowolnie regulowaæ.
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2002-ECO - stojak 
na przewody w wersji
z czterema wieszakami 
typu 2003-ECO

2001-ECO 2002-ECO 2001

2001-ECO
2002-ECO

Oznaczenie
Zdjêcie  / rysunek     / Skala

Opis
Dane techniczne

1:10 1:10 1:10Widok z góry Widok z góry Widok z góry

2001

Bardzo praktyczne stojaki na rolkach z wieszakami na przewody i kable pomiarowe.  Stojaki sk³adaj¹ siê z pojemnika, który mo¿e byæ 
wykorzystywany na przyrz¹dy pomiarowe oraz akcesoria typu chwytaki, krokodylki, sondy probiercze, dwóch lub czterech przymocowanych do 
pojemnika wieszaków na przewody typu 2000 lub 2003-ECO (dok³adny opis na s¹siedniej stronie), niklowanego statywu z regulacj¹ wysokoœci 
stojaka od 100 cm do 180 cm oraz piêcioramiennej podstawy na rolkach, które pozwalaj¹ na swobodne przemieszczanie stojaka.

1  

Stojaki pomiarowe na rolkach
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