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Skirta :  

 Kabelinė  ritė nešiojama ant nugaros ZN KRN-1 MIL.ZN Kodas 581409 

       Nešiojamą ant nugaros kabelinę ritę galima naudoti tiek telefoninio,kompiuterinio ar 

šviesolaidini kabelio susukimui.Dažniausiai jose telpa nuo 50metrų iki 500m kabelio,priklausomai 

nuo kabelio tipo ir diametro.Pagrinde jos gaminamos iš metalo. 

       Kabelinė  ritė nešiojama ant nugaros ZN KRN-1 MIL,yra skirta lauko telefoninio kabelio 

suvyniojimui.Ji yra pagaminta iš metalo ir pritaikyta nešti ant nugaros medžiaginių diržų pagalba. 

       Ritė susideda iš: 

- rėmelio (karkaso),pritaikyto nešti ant nugaros,pagaminto iš 20mm metalinio vamzdžio su 

dviem reguliuojamo ilgio diržais,skirtais ritės nešiojimui ant nugaros (svoris-4,00kg); 

-metalinės kabelinės ritės (svoris-4,65kg.). 

-nuimamos sukimo rankenos su plastikine rankenėle,skirtos ritės sukimui,kuri turi 

stacionarų tvirtinimą ant vieno ritės rėmo šono. 

Nešiojamos kabelinės ritės konstrukcija leidžia lengvai nuimti ritės būgną nuo nuo jį 

laikančio rėmo.Tokia konstrukcija leidžia turėtį vieną ritės laikymo rėmą ir keletą keičiamų ričių,į 

kurias galima prisivynioti papildomus kabelio ilgius. 

Specifikacija: 

1.Ritės būgno diametras-150mm. 

2.Ritės būgno ilgis-300mm. 

3.Ritės būgno svoris-4,65kg 

4.Ritės šoninių diskų diametras-340mm. 

5.Bandri gabaritai-510x390x535mm 

6.Ritės su rėmu svoris-8,65kg. 

7.Karkasas pagamintas iš 20mm metalinio 

vamzdžio. 

8.Turi du medžiaginius žalios spalvos 

reguliojamo ilgio diržus,skirtus ritės nešimui ant 

nugaros. 

9.Turi nuimamą rankeną nuo vieno ritės 

šono,kuri skirta kabelio suvyniojimui. 

10..Transportavimo metu sukimo rankena 

yra pritvirtinama ant ritės vieno karkaso šono ant 

tam tikslui pritvirtinto laikiklio. 

11.Nuo ritės vidinės būgno dalies į vieno ritės šono išorę yra išvestas 10mm 

vamzdelis,skirtas ryšio kabelio pradžiai išvesti į ritės išorę jo kontrolei. 

12.Konstrukcija nudažyta milteliniu būdu tamsiai žalia RAL 6020 spalva. 

 

Pastaba:1.Gamybos laikas-iki 30 kalendorinių dienų po užsakymo patvirtinimo. 

             2.Pagal atskirą užsakymą ir papildomą kainą, rėmelį pritaikytą nešti ant 

nugaros,galima papildomai aprūpinti paminkštinimais ant reguliojamo ilgio diržų ir paminkštinimu 

ant metalinės 25mm plokštelės juosmens srityje. 

 

Plačiau galima pasiskaityti ČIA. 

https://www.komutacija.com/kabelin%C4%97s-rit%C4%97s/ne%C5%A1iojamos-kabelin%C4%97s-rit%C4%97s/
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Direktorius komercijai                                                           Petras Eimantas                                                     
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