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Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství01 Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství 01
Vázací pásky a pásy “CACTUS“ se suchým zipem

Nekonečné rozdělávací vázací WAPRO® pásy se suchým zipem “CACTUS Long Live“ a “CACTUS Strong“

Katalog. číslo Typ Název Tvar vlákna
Počet zapínacích 

cyklů
Šířka (mm)

Množství 
v balení (m)

wpr7790 CACU-LL-10-BK “CACTUS Long Live“ „háček“ 5000 10 25

wpr7791 CACU-ST-10-BK “CACTUS Strong“ „hříbek“ 1000 10 25

wpr7792 CACU-LL-20-BK “CACTUS Long Live“ „háček“ 5000 20 25

wpr7793 CACU-ST-20-BK “CACTUS Strong“ „hříbek“ 1000 20 25

 Materiál:  Polyamid (Nylon) + 
Polypropylen (PP)

 Barva:  černá
 Provozní teplota: -20°C až +75°C

Použití:
 svazkování vodičů s měkkou izolací
 světlovodné, sdělovací a síťové kabely do třídy 5 mohou  

       být svazkovány bez nebezpečí poškození jejich izolace 
 rozdělávací zipové pásky “CACTUS BAND“ nabízejí také  

       racionální řešení v oblasti sportu, domácnosti, hobby       
       nebo při přípravě ve výrobě kabelových svazků

Popis:
 svazkování a připevňování zipovými pásky “CACTUS“ je velmi  

       rychlé a jednoduché - bez nástrojů, odpadu a nebezpečí zranění 
 tyto pásky jsou antikorozní, odolné proti stárnutí a jsou určeny   

       pro mnohonásobné použití 
 tyto praktické stahovací pásky látkového typu se suchým  

       zipem se dají velmi lehce rozdělávat a znovu používat

Popis:
 hlavní výhodou je možnost ustřižení libovolné délky pásu  

       dle aktuální potřeby

Detail pásu “CACTUS Strong“:
 vlákna ve tvaru „hříbku“ (mushroom) jsou  

       především určeny pro aplikace vyžadující větší  
       pevnost spojení

Detail pásu “CACTUS Long Live“:
 vlákna ve tvaru „háčku“ (hook) jsou především  

       určeny pro aplikace předpokládající velký počet  
       rozepínacích cyklů

Tvary vláken vázacích WAPRO® pásků a pásů “CACTUS“ se suchým zipem

Nekonečné rozdělávací vázací WAPRO® 
pásy se suchým zipem “CACTUS Long Live“ 
a “CACTUS Strong“

Popis a použití vázacích WAPRO® pásků a pásů “CACTUS“ se suchým zipem
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Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství01 Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství 01
Vázací pásky a pásy “CACTUS“ se suchým zipem

Vázací WAPRO® pásky “CACTUS BAND COLOR“ se suchým zipem, rozdělávací

Katalog. číslo Typ Barva
Rozměry (mm) Max. průměr 

sepnutí (mm)

Množství 
v balení 

(ks)W L

wpr2362 CACU-B-125-12-WH bílá 12 125 30 20

wpr2369 CACU-B-180-12-WH bílá 12 180 40 20

wpr2364 CACU-B-180-12-R červená 12 180 40 20

wpr2367 CACU-B-180-12-Y žlutá 12 180 40 20

wpr2365 CACU-B-180-12-GR zelená 12 180 40 20

wpr2366 CACU-B-180-12-BL modrá 12 180 40 20

Vázací WAPRO® pásky “CACTUS BAND“  
se suchým zipem, rozdělávací

 Materiál:  Polyamid (Nylon) +  
Polypropylen (PP)

 Tvar vlákna:  „háček“ (hook)
 Barva:  černá
 Provozní teplota: -20°C až +75°C

Vázací WAPRO® pásky “CACTUS BAND“ se suchým zipem, rozdělávací

Katalog. číslo Typ Barva
Rozměry (mm) Množství 

v balení (ks)W L

wpr7787 CACU-150-13-BK černá 13 150 100

wpr7788 CACU-200-13-BK černá 13 200 100

wpr7789 CACU-300-13-BK černá 13 300 100

W

L
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 Materiál:  Polyamid (Nylon) +  
Polypropylen (PP)

 Tvar vlákna:  „hříbek“ (mushroom)
 Barva:  černá, bílá, červená, žlutá, 

zelená, modrá
 Provozní teplota: -20°C až +75°C

Vázací WAPRO® pásky “CACTUS BAND  
COLOR“ se suchým zipem, rozdělávací


