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  Pervežama kabelinė ritė metalinė PKRM-1-3DG MIL ZN kodas 581488 

Pervežama kabelinė ritė  metalinė su 3 diskais ir guoliukais ant sukimosi ašių,yra naudojama 

jungiamajam šviesolaidiniui kabeliui  suvynioti ir išvynioti bei transportuoti.Išvyniojami jungiamieji 

šviesolaidžiai gali būti naudojami  karinių pratybų,įvairių renginių,tiesioginių transliacijų metu,kai reikia 

užtikrinti greitą ir patikimą ryšįo organizavimą.Kabelio ilgis gali būti nuo keliasdešimt metrų iki 

kilometro ir daugiau. 

Ritė susideda iš: 

-būgno metaliniais šoniniais diskais kabeliui suvynioti ir 

metalinio laikančio karkaso; 

-būgnas turi  pagrindinę  cilindrinę dalį  150mm 

diametro ir  290mm ilgio, vyniojamo šviesolaidinio 

kabelio rezervui susukti ir papildomą sekciją 50mm ilgio 

šviesolaidinio kabelio pradžios rezervo  su 

šviesolaidinėmis jungtimis susukimui 

- pagrindinės būgno dalies  šonininių diskų diametras ne 

mažesnis kaip 370mm; 

-papildomos sekcijos išorinio disko  diametras yra 

270mm; 

-būgno šerdyje,tarp pagrindinės ir  pradžios rezervo 

dalies ,yra kiaurymė vyniojamo kabelio  pradžiai  su 

šviesolaidinėmis jungtimis prakišti; 

 -ritė turi šoninę rankenėlę kabelio ritės sukimui; 

- ant abiejų ritės ašies galų yra užmauti guoliai,kurie 

palengvina ritės sukimąsi ir sumažina trintį sukimosi 

taškuose; 

-du pripučiamus ratukus 260mm aukščio ir 80mm 

pločio,palengvinančius ritės transportavimą nelygiu 

gruntu ar smėlėta vietove; 

-dvi atramines kojeles,ritės fiksavimui stacionarioje 

būsenoje‘ 

- „U“ raidės ištisinę ištraukiamą rankeną,fiksuojamą 

ištrauktoje ir sustumtoje padėtyje, su minkšta medžiaga 

paėmimo vietoje,skirta ritės transportavimui; 

-reguliuojamą stabdį,ritės fiksavimui transportavimo 

metu. 

-ritės rėmas pagamintas iš 20x30mm  stačiakampio ir 

30mm ir 20mm diametro apvalaus vamzdžio; 

-ritė nudažyta milteline dažymo technologija juoda arba tamsiai žalia RAL6020 matine spalva. 

Dėka papildomos sekcijos ant būgno galimas visiškas ar dalinis šviesolaidinio kabelio 

naudojimas,t.y.visuomet yra galimybė prisijungti prie abiejų šviesolaidinio kabelio galų,nepriklausomai 

nuo kabelio išvyniojimo. 

Techninė specifikacija: 

-aukštis-1070mm su ištraukta rankena,730mm su sustumta rankena; 
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-plotis-635mm; 

-gylis-480mm; 

-diskų diametrai 2x370mm,1x270mm; 

-būgno diametras-150mm; 

-svoris-14,2kg; 

-nudažyta milteline technologija žalia RAL6020 spalva 

 
Kabelio talpa pervežemoje ritėje. 

Lentelėje pateikiami kabelių ilgiai atskirose būgno dalyse,priklausomai nuo kabelio diametro: 

L1-Kabelio ilgis pagrindinėje būgno dalyje. 

L2-Kabelio ilgis papildomoje būgno dalyje. 

L3- Bendras kabelio ilgis. 

Kabelio ilgis,m Kabelio ilgis,m Kabelio ilgis,m Kabelio d,mm 

L1 L2 L=L1+L2 D 

2895 318 3213 3 

1629 179 1807 4 

1042 114 1157 5 

723 79 802 6 

532 58 590 7 

407 45 452 8 

322 35 357 9 

215 24 239 11 

  Pastaba: Rekomenduotina kabelio į ritę vynioti ne iki disko viršaus,o paliekant keletą centimetrų laisvo 

rezervo.Tad bendras kabelio ilgis,kuris bus galima suvynioti į ritę, bus trumpesnis. 
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Ritė su suvyniotu šviesolaidiniu kabeliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritės kaina : 

Pastaba:Ritė gaminama pagal išankstinį užsakymą. 

Tiekimo laikas:apie trys-keturios savaitės po užsakymo. 

Direktorius komercijai 

Petras Eimantas 

petras@zaliasis-namas.lt 

+370-698-73131 

Platesnė informacija 
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