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ISOBUS PUR Przewód hybrydowy  
zasilająco-transmisyjny

WŁAŚCIWOŚCI: 

   Odporność na promieniowanie UV,  
warunki pogodowe, mikroorganizmy

   Olejoodporność wg  
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404/
IEC 60811-404

   Odporność na ścieranie i zużycie
   Płomienioodporność pojedynczego 

przewodu wg DIN VDE 0482-332-1-2/ 
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2

   Materiały użyte do produkcji nie 
zawierają silikonu, kadmu oraz substancji 
uniemożliwiających osadzanie się lakieru  
w procesie lakierowania.

ZASTOSOWANIE: 

Przewód ze względu na swoją  
konstrukcję, użyte do produkcji  
materiały oraz dostosowanie  
do normy ISO 11783-2  
spełnia wymagania  
organizacji AEF  
i zarazem wymogi  
systemu ISOBUS,  
stosowanego w przemyśle  
rolniczym. Na życzenie Klienta  
istnieje możliwość wdrożenia  
indywidualnych rozwiązań  
konstrukcyjnych.
C = Produkt zgodny z Dyrektywą  
niskonapięciową 2014/35/EU.

STOSOWANY DO POŁĄCZEŃ POMIĘDZY CIĄGNIKIEM A MASZYNĄ ROLNICZĄ

Więcej informacji znajdą Państwo  
w naszej ulotce 

Zapraszamy do kontaktu z naszym 
działem handlowym

http://oxomi.com/p/3000391/catalog/10253667
http://helukabel.pl/kontakt/


Budowa
• Linka skręcona współosiowo z 7 skrętek 

ułożonych warstwami przy użyciu skręcarki 
cygarowej. 

• Wykonana z 77 drutów bimetalowych 
żelazno-miedzianych (FeCu), o średnicy 
0,40 mm i przekroju znamionowym 
poprzecznym 10 mm².

• Konstrukcja linki: (11 x 0,40mm) x 7 

Właściwości
• Geometria zgodna z: PN-74/E-90081 
• Materiał żyły: druty żelazno-miedziane 

zapewniające bardzo dobre właściwości 
elektryczne i mechaniczne 

• Przewodność: 30% IACS 
• Skok linki: max 50mm 
• Opakowanie: bębny kablowe lub szpulki

LFeCu 10 mm²/0,40 mm
Linka wieszakowa z drutu kompozytowego FeCu30

Numer  
katalogowy

Przekrój  
poprzeczny

mm²

Średnica pojedynczego  
drutu gołego

mm

Tolerancja  
średnicy

mm

Konstrukcja  
przewodu

n x mm

Znamionowa  
średnica zewnętrzna

mm

Rezystywność  
materiału

Ω/km

Przybliżony  
ciężar przewodu

kg/km
18048752 10 0,4 ±0,007 (11 x 0,4) x 7 4,6±0,2 5,25 ±5% 82

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastosowanie
Kompozytowe linki wieszakowe stosowane  
w sieciach trakcyjnych kolejnictwa (Rys. 1). 
Wykonywane są jako giętkie linki z umocnio-
nych drutów żelazowo-miedzianych (FeCu). 
Podwieszone są w regularnych odstępach do 
lin nośnych i ich głównym zadaniem jest pod-
trzymanie przewodu jezdnego.

Lina nośna

Linka wieszakowa Przewód jezdny

Rys. 1

LINKI WIESZAKOWE
Stosowane w sieciach  
trakcyjnych kolejnictwa

PODWIESZONE SĄ W REGULARNYCH ODSTĘPACH DO LIN NOŚNYCH  
I ICH GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PODTRZYMANIE PRZEWODU JEZDNEGO

LINKI WIESZAKOWE  
MIEDZIANE, GOŁE

LINKI WIESZAKOWE  
KOMPOZYT

WŁAŚCIWOŚCI: 

   Geometria zgodna z: PN-74/E-90081
   Materiał żyły: Cu-ETP1 (E-Cu)  

wg PN-EN 13602
  Skok linki: max 50mm
  Opakowanie: bębny kablowe lub szpulki

WŁAŚCIWOŚCI: 

   Geometria zgodna z: PN-74/E-90081
   Materiał żyły: druty żelazno-miedziane 

zapewniające bardzo dobre właściwości  
elektryczne i mechaniczne

   Przewodność: 30% IACS
   Skok linki: max 50mm
   Opakowanie: bębny kablowe lub szpulki

Więcej informacji znajdą  
Państwo w naszej ulotce 

Więcej informacji znajdą  
Państwo w naszej ulotce 

https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Linka-wieszakowa-lcu,1959
https://www.sklephelukabel.pl/oferta/Linka-wieszakowa-kompozyt-lfecu,1960


HELUCONTROL® Przewody 
zgodne z Europejską Dyrektywą 
Budowlaną (CPR 305/2011)
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Pobierz ulotkę  
produktową

Obejrzyj krótki film  
o przewodach HELUCONTROL

WŁAŚCIWOŚCI: 

   Elastyczne przewody sterownicze
   Klasa CPR wg EN 50575 B2ca-s1a, d0, a1
   Do obiektów użyteczności publicznej
   Do instalacji prądu przemiennego i stałego 
   Bezhalogenowe
   Wyjątkowo płomienioodporne
   Wersja ekranowana przewodu

HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY
HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY

SPRAWDŹ KARTY KATALOGOWE:

HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY

https://oxomi.com/p/3000391/catalog/10241802
https://youtu.be/lRML1YJEgpk
http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/11008617.pdf
http://centrala.helukabel.pl/proalpha/images/catalog/pl/11008758.pdf


NOWE KONFIGURATORY

PRZEWODY SPIRALNE

Znajdują zastosowanie w praktycznie wszystkich segmentach rynku, m.in.  
w sektorze komunikacyjnym, inżynierii medycznej, przemyśle motoryzacyjnym oraz 
mechanicznym czy w przemyśle oświetleniowym. Jeśli szukasz  przewodów spiralnych  
o szczególnych parametrach – wypełnij poniższy formularz.

PRZEWODY ŁAŃCUCHOWE

Przewody stosowane do prowadnic kablowych muszą wyróżniać się bardzo dużą 
elastycznością oraz odpornością na ścieranie.  
Konfigurator przewodów dla łańcuchów kablowych pomoże dobrać odpowiedni asortyment.

Konfigurator przewodów spiralnych

Konfigurator przewodów łańcuchowych 

https://helukabel.pl/zapytanie-na-przewody-spiralne/
https://www.sklephelukabel.pl/konfigurator/lancuchy


https://helukabel.pl/kontakt/

