
Nowości EEQ

Dławnice DK

Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. 
Wykonane z bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu materiału. Łatwe w montażu.

NOWOŚCI

Cechy szczególne:
• Materiał poliamid PA6
•  Temperatura pracy od -40°C do 100°C
• Stopień ochrony IP68
• Klasa palności UL94V-2
• Dostępne rozmiary: PG7-PG48 i M12-M40
• Dostępne w kolorze szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
• Posiadają na nakrętce zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne



Taśmy elektroizolacyjne TPVC

NOWOŚCI

Uniwersalne taśmy elektroizolacyjne znajdujące zastosowanie do izolowania przewodów, kabli elekrycznych, 
telekomunikacyjnych oraz cechowania drutów i wiązek przewodów dla napięcia do 6kV. Stosowane w miejscach, 
gdzie wymagane są bardzo dobre własności elektroizolacyjne. 

Termokurczliwe rękawy naprawcze znajdują zastosowanie do szybkiej, trwałej i efektywnej naprawy uszkodzonej 
powłoki kabla bez konieczności jego przecinania. Powszechnie są stosowane w celu ochrony mechanicznej oraz 
antykorozyjnej kabli, wodociągów i gazociągów. Wewnętrzna powierzchnia rękawa pokryta jest warstwą kleju 
termotopliwego, który powoduje dokładne i odporne na warunki zewnętrzne spojenie z powłoką kabla a także 
wypełnienie ewentualnych nierówności. Zastosowanie rękawów naprawczych termokurczliwych jest najszybszym, 
ekonomicznym i trwałym systemem naprawy kabli. Rękaw zapewnia odporność na ścieranie i warunki pogodowe 
oraz ochronę przed korozją.

Cechy szczególne:
• Elastyczne
• Samogasnące
• Klasa termiczna 105°C
• Odporne na czynniki chemiczne

Rękawy naprawcze termokurczliwe RNT



NOWOŚCI

Rura termokurczliwa pogrubiana RTP i RTPK z klejem

Rura termokurczliwa samogasnąca RTCS

Samogasnące, bezhalogenowe rury termokurczliwe ogólnego zastosowania o zwiększonej elastyczności 
i współczynniku skurczu 2:1. Charakteryzują się dobrymi parametrami mechanicznymi i stosunkowo niską 
temperaturą obkurczania, dzięki czemu szybciej i dokładniej obkurczają się.

Rury termokurczliwe pogrubiane wykonane są ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów, 
odpornych na oddziaływania atmosferyczne. Wewnętrzna strona rury RTPK pokryta jest warstwą kleju 
termoplastycznego. Stosowane są do odtwarzania izolacji w kablach do 1kV oraz powłoki zewnętrznej 
kabli nN i SN. Zapewniają odporne, elastyczne uszczelnienie i ochronę połączeń kabli. Współczynnik 
skurczu do 3:1 gwarantuje szeroki zakres zastosowań, a grubość rury po obkurczeniu wynosząca do 3,3 mm  
zapewnia bardzo dobre parametry izolacyjne i dużą odporność  mechaniczną.

Podstawowe zastosowania: 
• Izolacja i identyfikacja przewodów
• Ochrona mechaniczna

Spełniają wymagania dyrektyw EG: 
2002/95/EG (RoHS), 2002/96/EG (WEEE) 
oraz 2003/11/E.

Cechy szczególne:
• Samogasnące
• Odporne na UV
• Odporne na czynniki chemiczne 



Rura termokurczliwa grubościenna RTG i RTGK z klejem

Palczatka termokurczliwa  PT2,PT3,PT4,PT5

NOWOŚCI

Rury termokurczliwe grubościenne wykonane są ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów, odpornych 
na oddziaływania atmosferyczne. Wewnętrzna strona rury RTGK pokryta jest warstwą kleju termoplastycznego. 
Stosowane są do odtwarzania izolacji w kablach do 1kV oraz powłoki zewnętrznej kabli nN i SN. Zapewniają 
odporne i elastyczne uszczelnienie i ochronę połączeń kabli. Współczynnik skurczu do 3:1 gwarantuje szeroki zakres 
zastosowań, a grubość rury po obkurczeniu wynosząca do 4 mm zapewnia bardzo dobre parametry izolacyjne  
i dużą odporność mechaniczną. Przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach, wymagających podwyższonej 
wytrzymałości na urazy.

Palczatki termokurczliwe gwarantują wydajne uszczelnienie rozgałęzień żył kabli energetycznych o izolacji  
z tworzyw sztucznych, gumy lub papieru przesycanego. Obkurczona na kablach palczatka zabezpiecza 
przed wnikaniem do wnętrza rury osłonowej: wody, pyłów, insektów oraz innych zanieczyszczeń. Mogą być 
stosowane jako bezpośrednia izolacja elektryczna do napięcia do 0,6/1kV a jako komponenty głowic do 18/30kV.  
Wykonana ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów oraz pokryta od wewnątrz warstwą kleju 
termotopliwego zapewnia dodatkowe uszczelnienie i zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci.  

Cechy szczególne:
• Samogasnące
• Odporne na UV
• Odporne na czynniki chemiczne 

Cechy szczególne:
• Odporne na ścieranie
• Odporne na czynniki atmosferyczne
• Odporne na UV
• Odporne na czynniki chemiczne 



NOWOŚCI

Ściągacz izolacji do kabli o przekrojach od 4 do 28 mm z regulowanym ostrzem. 

Wymiary:
• Długość noża: 172 mm
• Długość ostrza: 77mm
• Długość rozwiertaka: 46 mm
• Waga: 92 mm

Zastosowanie:
• Przekrój przewodów od 4 - 28 mm2
• Regulowane oraz wymienne wewnętrzne ostrza

Mufa przelotowa termokurczliwa do kabli jednożyłowych MPT

Ściągacz izolacji multi SI 28 S

Nóż drewniany NSD

Ułatwia odbudowanie uszkodzonego kabla. Możliwe  wykonanie zestawów ze złączkami zaprasowywanymi bądź 
śrubowymi o odpowiednim zakresie.

Nóż z dwoma ostrzami i rozwiertakiem oraz drewnianą rękojeścią. 



Nóż monterski NM 30

Nóż monterski NMZS 50

Nożyce do cięcia kabli RCO 32

NOWOŚCI

Nóż monterski do zdejmowania izolacji z izolowaną rękojeścią do 1000V.

Nóż monterski do zdejmowania izolacji ze stopką i izolowaną rekojeścią do 1000v.

Nożyce do cięcia 
• Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• Średnica zewnętrzna do 32 mm

UWAGA: 
nie stosować 
do cięcia stali

Wymiary:
• Długość  ostrza: 30  mm
• Długość noża: 180 mm
• Waga: 100g

Wymiary:
• Długość  ostrza: 50  mm
• Długość noża: 200 mm
• Waga: 100g



NOWOŚCI

Nożyce do cięcia kabli RC 54S

Nożyce do cięcia kabli RC 54

Nożyce do cięcia kabli RC 100T

Nożyce do cięcia 
• Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• Średnica zewnętrzna do 54 mm 
• Mechanizm zapadkowy

Nożyce do cięcia 
• Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• Średnica zewnętrzna do 54 mm 
• Mechanizm zapadkowy

Nożyce do cięcia 
• Kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• Średnica zewnętrzna do 100 mm 

• Mechanizm zapadkowy
• Teleskopowe rękojeści

UWAGA:  nie stosować do cięcia stali

UWAGA:  
Stosować do kabli wzmocnionych stalą do przekroju 477m2
Przecina linki stalowe do 9,5mm (3/8")

UWAGA:  nie stosować do cięcia stali



ERKO sp.j., 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 7, Polska
tel./fax +48 89 512 92 73, dział sprzedaży: sprzedaz@erko.pl, www.erko.pl

Taśmy stalowe

Taśmy perlonowe odznaczają się wysoką wytrzymałością i odpornością. Wysoka elastyczność pozwala na łatwe 
umieszczanie taśmy w rurze o średnicy Ø20-25 ułatwiając i przyspieszając czas umieszczania kabli w rurach.  
Taśma perlonowa jest zakończona wymiennymi stalkami prowadzącymi i ciągnącym, które są montowane 
bezpośrednio na nagwintowanym perlonie. 

Taśma stalowa charakteryzuje się większą wytrzymałością i elastycznością i jest okuta z dwóch stron 
stalkami z mosiądzu. Wysoka elastyczność pozwala na łatwe umieszczanie taśmy w rurze o średnicy Ø20-25  
przyspieszając czas umieszczania kabli w rurach.

Taśmy perlonowe + stalki

Wymiary:
• Średnica taśmy 4 mm

Wymiary:
• Średnica taśmy 3 mm


