DRUM
QWPKBUDDY
– slidstærkt
- KABELVOGN
og smidigt
Ergonomisk
Robust tilledning
kabeltilbehør
i særklasse
til K6, S6 og mindre tromler.

Kabelvogn til K6 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 K6, S6 og mindre tromler og udskiftning
til ny tromle kan hurtigt og nemt klares af en person.

TILBEHØR

DRUM BUDDY
Let at køre rundt med på byggepladsen

Husk sikkerheden

Sækkevognskonstruktion med kraftige og
fleksible hjul, god frihøjde samt punkterfri
dæk, gør DrumBuddy nem at køre rundt med på
byggepladsen, henover alle slags underlag og
små forhindringer.

Bemærk at kabelvognen må ikke anvendes
uden at splitterne i hver ende af adaptorsættet er sat korrekt på plads i hullerne, så
adaptorsættet ikke kan falde ud af sin holder.

Nem afrulning af kabel
Ved afrulning af kabel, låses begge dæk fast
med fodbetjent bremse, hvorefter det er nemt
at trække en eller flere kabler ud, uden fare for
snoning eller vikling. Restlængder kan tillige
med lethed spoles retur på tromlen.
Kan bruges til K6, S6 og mindre tromler
Ved montering af ny kabeltromle afmonteres
adaptorsættet, ved at fjerne den ene split og
trække adaptorsættet ud af sin holder.
Vognen vippes ind over tromlen og adaptoren
føres igennem holder og vangehul på tromlen.
AL-skiverne spændes fast mod tromlens vange
med øjeboltene, der sikres med kontra møtrikkerne. Der kontrolleres om splitterne sidder
korrekt i begge ender af adaptoren. Efter fastgørelse af tromlen vippes vognen tilbage i
stående stilling, ved hjælp af håndtaget.

Nem at lokaliserer på byggepladsen
Med sin kraftig gule farve, er den meget
synlig og nem at lokaliserer på byggepladsen
blandt forskellige byggematerialer.
Produceret med fokus på socialt ansvar
Produktionen af DrumBuddy foregår på et
beskyttet værksted i Danmark. Produktionen
sker på moderne produktionsanlæg og der
forarbejdes varer på markedsvilkår, hvilket
betyder, at der leveres til aftalt tid og i en
ensartet kvalitet.
Levering og montering
Kabelvognen leveres stående på en palle med
påmonterede hjul og adaptorsæt.

KONSTRUKTION
Stel

30 mm diameter stålrør

Overflade

Pulverbehandlet til udendørsbrug

Farve

RAL 1021

Hjul

Fastsiddende på hjulaksel vha. låsering med dækkapsel yderst, gul/rød

Dæk

Massiv polyuretan, 380 mm i diameter, punkteringsfri, gul

Adaptorsæt

Metalrør med 2 AL-skiver til fiksering af tromle, samt 2 splitter til fastgørelse
af adaptersættet til vognen.

Bremse

Fodbetjent dækbremse, der låser begge hjul samtidigt

Størrelse

Stående højde 117 cm, bredde 70 cm

Vægt

Vogn med hjul vejer 24 kg.

Maks. belastning inkl. tromle

200 kg

Produkt

Prysmian EAN-nr

Drum Buddy Vogn

5701498016935

Drum Buddy kabelvogn forhandles
via din lokale el-grossist og kan
bestilles ved hjælp af ovenstående
varenummer, enten seperat
eller inkl. kabeltromle.
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Linking the future

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os
vedrørende forespørgsler og spørgsmål.

Jens Hvirgel
Key Account Manager
Mobiltelefon: +45 60 39 26 29
jens.hvirgel@prysmiangroup.com
Kim Laursen
Key Account Manager, Energi
Mobiltelefon: +45 60 39 27 39
kim.laursen@prysmiangroup.com

Følg os på de sociale medier 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-&-draka-danmark

Prysmian Group
Roskildevej 22
DK-2620 Albertslund
Danmark
www.prysmiangroup.dk

