GNIAZDA IP44 Z KLAPKĄ
Gniazda o zwiększonej szczelności
umożliwiają stosowanie przedłużacza
w trudnych warunkach.

NOWA LINIA

WYŁĄCZNIK TERMICZNY
Przeciwobciążeniowy wyłącznik termiczny
zapobiega spaleniu się gniazd przedłużacza,
odłącza prąd w przypadku przegrzania
przewodu.

STAŁE GNIAZDA
Korpus bębna zapobiega skręcaniu się
podłączonych przewodów urządzeń
podczas obrotu bębna.

SOLIDNY,
ERGONOMICZNY UCHWYT
Zaprojektowany tak, aby przenoszenie
bębna nie sprawiało problemów.

GUMOWA USZCZELKA GNIAZDA
Każde gniazdo posiada specjalnie
wyprofilowaną uszczelkę zwiększającą
odporność na pył i wodę.

WTYCZKA ZALEWANA
Solidna, ergonomiczna wtyczka okrągła
zalewana bezpośrednio na przewodzie.

UCHWYT ZWIJANIA BĘBNA
Solidny, obracający się uchwyt ułatwia
zwijanie przewodu na bęben.

BLOKADA OBROTU BĘBNA
Specjalnie zaprojektowana blokada
zapobiegająca samorozwinięciu się bębna.
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ROZWIJAMY SIĘ
DLA CIEBIE
PRZEDŁUŻACZE
JEDNOGNIAZDOWE I BĘBNOWE

line STANDARD

line PROFESSIONAL

line HEAVY DUTY

PRZEDŁUŻACZE KEL LINII STANDARD
przeznaczone są dla osób, które potrzebują
podłączyć małe urządzenia w garażu, na działce,
kempingu. Czajnik, radio lub kosiarka elektryczna
wymagają przedłużaczy, które będą oferowały
doskonałą jakość za przystępną cenę i takie są
właśnie przedłużacze KEL z linii Standard.

PRZEDŁUŻACZE KEL LINII PROFESSIONAL
przeznaczone są dla bardziej wymagających osób,
które od przedłużacza wymagają trwałości, zwiększonej
odporności na ścieranie, zginanie i odkształcenia.

PRZEDŁUŻACZE KEL LINII HEAVY DUTY
przeznaczone są do użytku w warunkach specjalnych,
czyli w miejscach, gdzie występuje ryzyko powstania
uszkodzeń mechanicznych.
Produkty tej linii są olejo- i smaroodporne, znajdą
zastosowanie w trudnych warunkach w konieczności
przedłużenia zasilania w energię elektryczną, np.
w chłodniach, stoczniach, przemyśle wydobywczym,
rolnictwie, w wojsku i na statkach.

Przedłużacze KEL linii Standard mają zastosowany
przewód H05VV-F charakteryzujący się większą
odpornością na ścieranie i rozciąganie niż
przewody OMY stosowane jedynie w najcieńszych
przewodach 2x1 mm2.

Przedłużacze KEL linii Professional, dzięki przewodom
H05RR-F w oponie gumowej, znajdują zastosowanie
w zakładach mechanicznych, samochodowych,
w rolnictwie i na budowach.
Zastosowane klapki ochronne zwiększają szczelność
gniazda do IP44.

W linii Heavy Duty zastosowano przewody typu
HO7RN-F w oponie gumowej oraz HO7BQ-F w oponie
poliuretanowej o przekrojach 3x1,5 i 3x2,5 mm2.
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