
DRUM BUDDY 
Ergonomisk kabeltilbehør til K6, S6 og mindre tromler.
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Kabelvogn til K6/S6 og mindre tromler
Ergonomisk og industrielt kabeltilbehør, der gør det nemt for en person at  
håndterer en tromle på op til 200 kg, uden at belaste ryggen. Vognen kan monteres 
med alle standard K6, S6 og mindre tromler og udskiftning til ny tromle kan  
hurtigt og nemt klares af en person- uden brug af værktøj.

Brugervejledning
1. Kør vognen helt frem til tromlen og tip den 
ind over tromlen, så akselrørene flugter med  
hullet i tromlen. 

2. Skub derefter akselrørene ind i tromlen på 
hver side og lås vognen fast til tromlen ved at 
dreje skruen frem i låseposition.

3. Når akselrørene er låst fast, tippes vognen 
tilbage og du er nu klar til at transportere  
kabeltromlen.

4. Ved brug af mindre tromler skal du   
udskifte akselrørene med dem, som er  
placeret i holderne bag logopladen.



Konstruktion
Stel 30 mm diameter stålrør

Overflade Pulverbehandlet til udendørsbrug

Farve RAL 1004

Hjul Fastsiddende på hjulaksel vha. låsering med dækkapsel yderst

Dæk Massiv polyuretan, 380 mm i diameter, punkteringsfri, grå

Adaptorsæt Metalrør til fastgørelse på vognen ved mindre tromler

Størrelse Stående højde 96 cm, bredde 70 cm

Vægt Vogn med hjul vejer 24 kg.
Maks. belastning 200 kg inklusiv tromle

Dette gøres ved at skrue skruen ud af det  
monterede akselrør i vognen og  trække det  
ud. Indsæt det alternative akselrør  og sæt 
skruen fast igen. 

6. Når der er en tromle monteret på vognen 
vil den tippe frem og hvile på forreste del af 
vognen, som gør at hjulene løftes. Dette gør 
at vognen bliver stående når man begynder at 
trække i kablet, som er monteret på vognen.

7. Når tromlen er tom og skal afmonteres, 
tipper du  vognen fremover. Lås op  ved at  
dreje skruen tilbage i låseposition og  træk 
 akselrørene ude af tromlen. Herefter tippes  
vognen tilbage ved hjælp af håndtagene.
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Prysmian Group Denmark A/S
Roskildevej 22

DK-2620 Albertslund 
Danmark

www.prysmiangroup.com  /  www.draka.dk

Vi er her for dig
Du er altid velkommen til at kontakte os   
vedrørende spørgsmål og forespørgsler.

Salg 
Telefon: +45 60 39 26 29 

Kundesupport 
Telefon: +45 60 39 27 16 
 
E-mail 
dk-ti-sales@prysmiangroup.com 

Følg os på de sociale medier eller vores hjemme-
side og læs om vores firmanyheder, nye  
produkter og aktiviteter eller se vores videos. 

www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup 
www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark 
www.linkedin.com/prysmian


