Jedno rozwiązanie, wiele możliwości

QADDY ®
Asortyment oraz ilość przewodu na bębnie
TYP przewodu

￭ Możesz łatwo zamienić QADDY ® w wózek,
poprzez pociągnięcie rączki i obrót o 90 stopni

NKT instal PLUS YDYpżo 450/750V 3x1,5 mm²

650 m/bęben

￭ Łatwo jest poruszać się i manewrować
pomiędzy przeszkodami na placu budowy

NKT instal PLUS YDYpżo 450/750V 3x2,5 mm²

550 m/bęben

NKT instal YDYpżo 450/750V 4x1,5 mm² */**

450 m/bęben

￭ Pomaga uniknąć podnoszenia
ciężkich krążków i używania
niepraktycznych bębnów

NKT instal YDYpżo 450/750V 4x2,5 mm² *

400 m/bęben

NKT instal YDYpżo 450/750V 5x1,5 mm² *

400 m/bęben

￭ Jedna osoba może z łatwością
obsługiwać bęben o wadze
100 kg bez ryzyka samoczynnego
toczenia się bębna

NKT instal YDYpżo 450/750V 5x2,5 mm² *

350 m/bęben

YDYżo 450/750V 3x1,5 mm²

550 m/bęben

YDYżo 450/750V 3x2,5 mm²

450 m/bęben

￭ QADDY ® jest stabilny podczas
odwijania - aż do ostatniego metra

YDYżo 450/750V 4x1,5 mm² */**

400 m/bęben

YDYżo 450/750V 5x1,5 mm² *

350 m/bęben

YDYżo 450/750V 5x2,5 mm² *

300 m/bęben

￭ QADDY ® może zostać
zablokowany, aby uniknąć kradzieży
￭ Wyprodukowano z materiałów
nadających się do recyklingu

NKT S.A.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice
info.pl@nkt.com
T: +48 32 757 1700
www.nkt.com.pl

* Produkty produkowane pod zamówienie klienta
** Produkty te, na życzenie klienta, mogą występować także w wersji lumen

FLYPLAR180401100 NKT™ is a trademark of NKT Group. © 2018 All rights reserved
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Duży krok naprzód, poprawa jakości
pracy podczas instalacji

￭ Według chronometrii wykonanej przez
EVU przy użyciu QADDY ®
zdecydowanie oszczędza się czas

Szybszy, łatwiejszy, wygodniejszy

￭ Jeśli byłbyś w stanie zmniejszyć ilość
czasu, który przeznaczasz na transport
przewodów np. z jednego
pomieszczenia do drugiego,
o ile zwiększy się Twoja wydajność?

￭ bęben kablowy
￭ stojak do rozwijania przewodu
￭ wózek, urządzenie do transportowania

QADDY ®

￭ O ile jesteś w stanie zwiększyć swoją
konkurencyjność, np. w związku
z realizacją większej liczby zleceń?
￭ Lub czy jesteś w stanie wykonać
prace na czas?

o

90

￭ Transport przy użyciu QADDY ®
do miejsca instalacji wewnątrz
budynku jest trzy razy szybszy!
￭ Transport przy użyciu QADDY ®
wewnątrz budynku jest dwa razy
szybszy!
￭ Może być łatwo obsługiwany przez
jednego człowieka, co zapewnia
znaczne oszczędności czasu
￭ Co więcej, Twoi pracownicy będą
pracować w lepszym środowisku
pracy, unikając podnoszenia ciężkich
krążków i bębnów oraz wszelkiego
rodzaju urazów np. kręgosłupa

o

90
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poprzez pociągnięcie rączki i obrót o 90 stopni

NKT instal PLUS YDYpżo 450/750V 3x1,5 mm²

650 m/bęben

￭ Łatwo jest poruszać się i manewrować
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550 m/bęben
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400 m/bęben

￭ Jedna osoba może z łatwością
obsługiwać bęben o wadze
100 kg bez ryzyka samoczynnego
toczenia się bębna
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350 m/bęben

YDYżo 450/750V 3x1,5 mm²

550 m/bęben
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450 m/bęben

￭ QADDY jest stabilny podczas
odwijania - aż do ostatniego metra

YDYżo 450/750V 4x1,5 mm² */**

400 m/bęben

YDYżo 450/750V 5x1,5 mm² *

350 m/bęben

YDYżo 450/750V 5x2,5 mm² *

300 m/bęben

￭ QADDY może zostać
zablokowany, aby uniknąć kradzieży
￭ Wyprodukowano z materiałów
nadających się do recyklingu

NKT S.A.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszowice
info.pl@nkt.com
T: +48 32 757 1700
www.nkt.com.pl

* Produkty produkowane pod zamówienie klienta
** Produkty te, na życzenie klienta, mogą występować także w wersji lumen
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