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Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství01
Příslušenství pro plastové pásky

Rychlopříchytky “PITBULL®“ na hranu pro 
vázací WAPRO® pásky

Popis a použití:
 vhodné materiály nosných profi lů: hliník, měkčí ocel, plast
 maximální šířka vázacích pásků je 4,8 mm
 rychlé a praktické připevnění vodičů, kabelových svazků  

       nebo hadic na hranu

Rychlopříchytky “PITBULL®“ na hranu pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. 
číslo

Typ

Pro 
tloušťku 
panelu
(mm)

Prostorová 
orientace 

kabelového 
svazku

Min.
nosnost

(kg)

Množství
v balení

(ks)
Foto / Nákres

wpr7224 PTBLK-C1 0,7 - 3,0
nad hranou,
souběžně 
s hranou

20 100

wpr7225 PTBLK-C2 0,7 - 3,0
vedle hrany, 
souběžně 
s hranou

20 100

wpr7226 PTBLK-C3 0,7 - 3,0
nad hranou,

kolmo k hraně
20 100

wpr7227 PTBLK-C5 0,7 - 3,0
vedle hrany, 

kolmo k hraně
20 100

 Materiál:              - Nylon 66 (Polyamid 6.6) se 
                       zvýšenou tepel. a UV odolností 
                     - ocel (C75S, povrch microcor 500)

 Barva:               černá
 Provozní teplota:        -40°C až +105°C, krátkodobě 

                     +140°C (500 h)
 Hořlavost:            odpovídá UL94 V-2

Doporučené vázací WAPRO® pásky: 
typ: WT-20048CV-UV (kat.č.: wpr7296), viz str. 13
200 x 4,8 mm, barva černá, zvýšená UV odolnost, -40°C až +105°C
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Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství 01
Příslušenství pro plastové pásky

Rychlopříchytky “PITBULL®“ na hranu pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. 
číslo

Typ

Pro 
tloušťku 
panelu
(mm)

Prostorová 
orientace 

kabelového 
svazku

Min.
nosnost

(kg)

Množství
v balení

(ks)
Foto / Nákres

wpr7799 PTBLK-C15 0,7 - 3,0
všemi čtyřmi 

směry
20 100

wpr7228 PTBLK-C4 3 - 6
nad hranou,

kolmo k hraně
12 100

wpr7796 PTBLK-C6 3 - 6
nad hranou,
souběžně 
s hranou

12 100

wpr7797 PTBLK-C7 3 - 6
vedle hrany, 
souběžně 
s hranou

12 100

wpr7798 PTBLK-C8 3 - 6
vedle hrany, 

kolmo k hraně
12 100

Poznámka:
Typy PTBLK-C6, PTBLK-C7 a PTBLK-C8 se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových 
množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.


