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Již téměř 100 let je rodinný podnik PFLITSCH 
známý svým inovativním přístupem a kvalitou 
služeb. Tento středně velký, moderně vedený 
podnik také svým heslem “Nadšení pro nejlep-
ší řešení„ inspiruje mnohé zákazníky po celém 
světě. Známý je zejména svou snahou vyhovět 
i v oblasti individuálních řešení, zaměřením na 
poslední trendy v oblasti norem a materiálů, 
nebo jeho silnou orientací na potřeby zákazní-
ků. Tyto aktivity jsou pravděpodobně v pozadí 
úspěchu tohoto rodinného podniku z města 
Hückeswagen. 
Společnost je hrdá na své kabelové vývodky a 
kanály, které jsou v mnohých zemích na svě-
tě příkladným zástupcem výrobků s kvalitou 
„Made in Germany“. Logo PFLITSCH je v od-
borných kruzích dobře známé a platí jako pří-
slib kvality. Značka PFLITSCH si ve svém obo-
ru vytvořila dobré jméno i na mezinárodních 
trzích. Tento středně velký podnik kombinuje 
inovativní řešení u svých výrobků s nabídkou 
služeb, které pokrývají celé spektrum aktivit 
od CAD návrhu až po smontované konstrukční 
sestavy hotových výrobků připravených pro in-
stalaci do aplikací.

1

Obr. 1 – Areál společnosti PFLITSCH
Fig. 1 – PFLITSCH premises

Passion for the best solution
 
Passion for the best solution

PFLITSCH, a family-owned and managed 
company, has been an innovative technology 
and services expert for almost 100 years. In-
spired by the catchphrase “Passion for the best 
solution”, the medium-sized future-oriented 
company continues to impress its global cus-
tomer base. A passion for individual solutions, 
strength of innovation and customer-focus are 
the formula for success of the family firm from 
Hückeswagen.

The company is proud of its cable glands and 
trunking, which epitomise the quality associa- 
ted with “Made in Germany” all over the 
world. PFLITSCH products carry a promise of 
quality: the hexagonal trademark with its cha- 
racteristic twelve grooves is very well known in 
the industry. PFLITSCH has made a name for 
itself as an international leader in this field of 
technology. The medium-sized company offers 
innovative product solutions in combination 
with a range of services that extends from CAD 
planning and design right up to ready-to-install 
component assemblies.
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Obr. 1 – Provozní areál společnosti PFLITSCH
Fig. 1 – Factory premises of PFLITSCH

Obr. 2 – Předváděcí vozidlo firmy PFLITSCH
Fig. 2 – The PFLITSCH show truck

Obr. 3 – Stánek firmy PFLITSCH na výstavě SPS 2015 v Norimberku
Fig. 3 – PFLITSCH trade fair stand at the SPS 2015 in Nuremberg
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Společnost PFLITSCH dobře zná různé specific-
ké požadavky jednotlivých oborů. Její zákaznic-
ká řešení naleznete všude na světě. Od odol-
nosti vůči vibracím přes odolnosti vůči různým 
chemikáliím, nebo dobrá čistitelnost povrchu 
výrobků, díky široké spolupráci se zákazníky 
může společnost PFLITSCH vždy nabídnout 
vhodné řešení. S nadšením. 

Hlavními oblastmi aplikací jsou: 
· Drážní průmysl 
· Chemický průmysl/ zpracování ropy, plynu 
· Elektrotechnický průmysl 
· Energetika 
· Potravinářský/ farmaceutický průmysl 
·  Výroba strojů a zařízení/ robotika a automa-

tizace 
· Telekomunikace 

Společnost PFLITSCH je svému zákazníko-
vi stále nablízku díky celosvětové síti svých 
prodejních partnerů. Společnost PFLITSCH 
také shodně vystupuje jako kvalifikovaný 
partner i při hledání řešení individuálních po-
žadavků zákazníků. Výsledná řešení se pak 
mnohdy stávají i standardními produkty trhu.  

Trvale vysoká kvalita všech výrobků společ-
nosti PFLITSCH je garantována důsledným 
uplatňováním zásad kvality. Certifikace vý-
robků je jak na národní, tak na mezinárodní 
úrovni prováděna zkušebními ústavy. Také 
podniková zkušební laboratoř má stále více 
zařízení pro měření. K dispozici jsou napří-
klad klimatizované komory, přístroje pro ta-
hové, rázové a tlakové zkoušky, testovací 
zařízení pro měření IP krytí nebo oddělení, 
které používá EMC měřicí a testovací zařízení.  

Tato brožura poskytuje jednoduchý přehled 
kabelových vývodek a kabelových kanálů firmy 
PFLITSCH.

Its customer-specific applications can be found 
all around the globe. PFLITSCH knows the spe-
cific requirements of each different industry. 
From resistance to vibration and chemicals 
to good cleanability: PFLITSCH works with its 
customers to arrive at a suitable solution. With 
passion. 

Target markets include:
· railway industry
· chemical industry/oil and gas 
· electrical industry
· energy
· food industry/pharmacy
·  machine and equipment/robotics and auto-
mation

· telecommunications.

PFLITSCH remains close to its customers 
through a worldwide network of sales part-
ners. PFLITSCH works as a partner and an ex-
pert when developing individualised solutions 
with its customers. In this way, ideas and re-
quirements are logically and consistently real-
ised as market-ready solutions.

PFLITSCH guarantees a continuously high level 
of quality through its rigorously applied quality 
management system. Certification is by nation-
al and international accreditation and testing 
institutes. The company’s in-house laboratory 
has an extensive range of equipment, includ-
ing climate chambers, tensile, impact and com-
pressive testing machines and dust and water-
tightness testing chambers, which is also the 
option for customer-specefic tests. EMC cable 
glands are thoroughly put though their paces 
in a separate EMC laboratory.

The accompanying summary of our product 
range gives a concise overview of PFLITSCH ca-
ble glands and trunking.
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Popis výrobku

∙  Malý počet dílů nabízí široké spektrum použití 

∙  Těsnicí vložka kulového tvaru zaručuje velmi 
vysokou odolnost proti vytržení až do třídy B, 
EN 62444 

∙  Odstranitelná část těsnění pro velký rozsah 
průměrů kabelů 

∙  Stupeň krytí IP 68 do 15 bar a IP 69K 

∙  Tělo vývodky z mosazi, nerezových ocelí nebo 
plastu 

∙  Těsnicí vložka z TPE a vysokoteplotního sili-
konu 

∙  M8 až M85, průměr kabelů od 2 do 76 mm 

∙  Jednoznačné označení na přítlačném šroubu 
a těsnicí vložce 

∙  Varianta pro hygienické aplikace, certifikova-
ná dle EHEDG a DGUV 

∙  Provedení vývodek pro aplikace Ex a EMC (viz 
strana 6+7) 

∙  V provedení pro vysoký tlak splňují vývodky 
stupeň krytí IP 68 do 30 barů (až po dobu 
jedné hodiny)

12
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Obr. 1 – Kabelová vývodka blueglobe®

Fig. 1 – blueglobe® cable gland

Obr. 2 – Kabelové vývodky PFLITSCH pro hygienické aplikace
Fig. 2 – PFLITSCH cable gland complying with hygienic design

Obr. 3 – Provedení blueglobe HT® pro oblasti vysokých teplot
Fig. 3 – blueglobe HT® for high temperature ranges

blueglobe® – výrazně lepší 
než předpisuje norma
 
blueglobe® – Far better than 
the standard for the most 
exacting requirements

Product description

∙  Low number of parts for a wide range of ap-
plications

∙  Spherical sealing insert ensures very high 
strain relief up to class b, eN 62444.

∙  removable inlet for high sealing ranges

∙  Type of protection  IP 68 up to 15 bar and  
IP 69k

∙  Cable gland bodies of brass, stainless steel 
and plastic

∙  Sealing inserts of TPe and high-temperature 
silicone

∙  M8 to M85, cable diameters from 2 mm to 
76 mm

∙  Clear markings on the pressure screw and  
sealing insert

∙  variant available for hygienic applications cer-
tified by EHEDG and DGUV

∙  explosion protection and eMC solutions (see 
pages 6+7)

∙  High pressure variant fulfils type of protection 
IP 68 up to 30 bar (up to one hour).

1
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Obr. 1 – Víceděrové kabelové vývodky UNI Dicht®

Fig. 1 – Cable gland uNI Dicht® with slit multiple sealing insert

Obr. 2 – Kabelové vývodky UNI Dicht® pro ohebné hadice
Fig. 2 – uNI corrugated conduit cable gland

Obr. 3 – Kabelové vývodky UNI Dicht® z PVDF
Fig. 3 – uNI Dicht® cable gland made of PvDF
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UNI Dicht® – individualita
díky modulárnímu systému

uNI Dicht® – Individuality  
thanks to the modular system

Popis výrobku

∙  Modulární systém s více než 6.000 prvky 
umožňuje individuální řešení (M4 až M120/ Pg 
7 až Pg 48) 

∙  Těsnicí vložky pro jeden nebo více kabelů, pro 
ploché, speciální kabely i kabely s konektory 

∙  Těla vývodek z mosazi, nerezových ocelí a 
plastů (PA nebo PVDF) 

∙  Těsnicí vložky z TPE, TPE-V a silikonu, výborná 
chemická odolnost a vysoké provozní teploty 

∙  Těsnění zajišťuje stupeň krytí IP 68 (až do 10 
Bar)/IP69 K. 

∙  Metrické, Pg, NPT a palcové závity 

∙  Úhlové vývodky pro vedení kabelů v úhlu 90° 

∙  Možnost kombinací s hadicemi (viz strana 8) 

∙  Varianty Ex a EMC (viz strana 6+7) 

∙  Provedení splňující normu EN 45545-2 a EN 
45545-3 (požární zábrana)

Product description

∙  Modular system with more than 6,000 com-
ponents facilitates allows individual solutions  
(M4 to M120/Pg 7 to Pg 48).

∙  Sealing inserts for single or multiple cables, 
flat and special cables and for preassembled 
cables

∙  Cable gland bodies of brass, stainless steel, PA 
and PvDF plastic

∙  Sealing inserts of TPe, TPe-v and silicone that 
are highly resistant and have a wide range of 
operating temperatures

∙  „Soft pinching“ ensures compliance with 
types of protection IP 68 (up to 10 bar)/IP 69K.

∙  Metric and Pg connection threads together 
with NPT and inch connection threads

∙  elbow cable glands for routeing cables 
through 90°

∙  Can be combined with hoses (see page 8)

∙  explosion protection and eMC solutions  
(see pages 6+7) 

∙  Fire protection complying with eN 45545-2 
and 45545-3 
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Popis výrobku

∙  Schválené pro skupiny zařízení II, pro plyny, 
prachy a v typech ochrany „e“ (zvšená bez-
pečnost) a „d“ (pevn závěr)

∙  Možnost používání v prostorech zón 1, 2, 21 
a 22

∙  Ostatní vlastnosti vrobků UNI Dicht ® a blue-
globe® zůstávají zachovány (viz strany 4+5)

∙  M8 až M85/ Pg 7 až Pg 48

∙  Certi ikovány dle norem EN 60079-0, EN 
60079-7 a EN 60079-31

∙  Stupeň krytí IP 68 (do 15 barů)

∙  Těla vvodek z mosazi, nerezovch ocelí

∙  Certi ikováno dle IECEx a EAC

∙  Varianty i ve verzi EMC

∙  Víceděrové kabelové vvodky 
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Obr. 1 – UNI Ex Dicht – Kabelová vývodka s víceděrovou těsnicí vložkou
Fig. 1 – uNI ex Dicht – cable gland with multiple cable sealing insert

Obr. 2 – Kabelová vývodka Ex UNI Ex Dicht 2M
Fig. 2 – ex cable gland uNI ex Dicht 2M

Obr. 3 – Kabelová vývodka blueglobe TRI® Ex-e II
Fig. 3 – blueglobe TrI® ex-e II

Kabelové vývodky Ex –  
maximum bezpečnosti v pro-
storech s nebezpečím výbu-
chu

ex cable glands – Maximum 
safety in potentially explosive 
areas

Product description

∙  Certified for equipment class II gases, dusts
and for ignition protection categories “e”
(increased safety) and “d” (explosion/flame-
proof)

∙  Can be used in potentially explosive zones 1,
2, 21 and 22

∙  The product characteristics of uNI Dicht® and
blueglobe® remain unaffected (pages 4+5).

∙  M8 to M85/Pg 7 to Pg 48

∙  Certified in accordance with EN 60079-0,
eN 60079-7 and eN 60079-31

∙  Type of protection IP 68 (up to 15 bar)

∙  Cable gland bodies of brass and stainless steel 

∙  IECEx and EAC certified

∙  eMC variants

∙  Multiple cable glands

1
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Obr. 1 – blueglobe TRI® 
Fig. 1 – blueglobe TrI®

Obr. 2 – Montáž UNI EMC Dicht
Fig. 2 – UNI EMC Dicht – braided shield on the inner cone

Obr. 3 – KoKeT® Metoda měření dle IEC 62153-4-10
Fig. 3 – kokeT® – measuring process referred to IeC 62153-4-10
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EMC kabelové vývodky -
pro vysoké hodnoty útlumu

eMC cable glands for excep-
tional screening attenuation

Popis výrobku

·  Různá provedení kabelových vývodek EMC
pro rozličné aplikace

· M12 až M85/ Pg 9 až Pg 48

· Jistý 360° kontakt

·  Vysoký útlum certifikovaný dle normy IEC
62153-4-40

· Vysoká proudová zatížitelnost

· Těsnění neškrtí kabely malého průměru

·  Možnost použití dílů z programů UNI Dicht®

a blueglobe®

· Těla vývodek z mosazi a nerezových ocelí

· Verze s ochranou proti výbuchu (Ex)

·  KoKeT® – metoda měření PFLITSCH pro stano-
vení stínicího účinku podle normy IEC 62153-
4-10

· Řešení vhodná pro lodní aplikace

·  Adaptér EMC jako rozšíření standardních ka-
belových vývodek, dělený EMC adaptér pro
neohebné energetické kabely

Product description

∙  various eMC cable glands for different appli-
cations

∙  M12 to M85/Pg 9 to Pg 48

∙  Secure 360° contact

∙  High screening attenuation level certified to
IeC 62153-4-40

∙  High current-carrying capacity

∙  „Soft pinching“ sealing principle

∙  variants from the uNI Dicht® and blueglobe®

range

∙  Cable gland bodies of brass and stainless steel

∙  explosion protection solutions

∙  kokeT® – a measurement method developed
by PFLITSCH to determine the shielding effect
in accordance with IeC Standard 62153-4-10

∙ Solutions for marine applications

∙  eMC adapter as extension for standard cable
glands and splittable eMC connection bracket 
for rigid cables
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Popis výrobku

· Vývodky s přechodem na hadice 

· Kompatibilní se systémem UNI Dicht® 

· Hodí se pro vlnité trubky a různé hadice 

·  Těsnicí princip UNI Dicht® zaručuje stupeň 
krytí IP 68 

·  Adaptér pro hladké hadice, hadice s ocelovým 
opletem, vlnité trubky atd. 

· EMC vývodky s přechodem na hadice 

· Metrické, Pg, palcové a NPT závity 

·  Vývodky pro zakončeni ochranných hadic bez 
tĕsnĕni (stupeň kryti IP 54)

·  Individuální přizpůsobení různým typům hadic 

· Jednoduchá montáž

12
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Obr. 1 – UNI HF-UL Dicht – EMC vývodka
Fig. 1 – uNI HF-uL Dicht on a cable with stripped shielding 

Obr. 2 – Kabelová vývodka UNI SVD
Fig. 2 – uNI SvD hose cable gland

Obr. 3 – Kabelové vývodka z PVDF pro ochranné hadice
Fig. 3 – uNI corrugated conduit cable gland made of PvDF

Vývodky s přechodem na ha-
dice pro mechanickou a tepel-
nou ochranu
 
Hose cable glands and hose 
glands for mechanical and  
thermal protection

Product description

∙  Cable glands with hose adapters

∙  Compatible with the uNI Dicht® system

∙  Suitable for corrugated hoses and different 
types of tube 

∙  The uNI Dicht® sealing principle ensures cable 
sealing to type of protection IP 68. 

∙  Adapter for smooth hoses, hoses with steel 
braiding, corrugated hoses and much more

∙  Hose cable glands with eMC protection

∙  Metric and Pg connection thread, inch and 
NPT

∙  Hose glands without sealing inserts for pro-
tective hoses (type of protection IP 54)

∙  Individual adaptation to other types of hose 
possible

∙  Simple to install

1
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Obr. 1 – UNI Split Gland® a UNI Split Gland® HD v rozměru M25
Fig. 1 – uNI Split Gland® and uNI Split Gland® HD in size M25

Obr. 2 – UNI Split Gland® použita na svazku kabelů
Fig. 2 – uNI Split Gland® installed on a cable bundle

Obr. 3 – UNI Split Gland® z polykarbonátu
Fig. 3 – Splittable cable glands uNI Split Gland® made of polycarbonat

UNI Split Gland® – díky úplné 
dělitelnosti snadno instalo-
vatelná vývodka

uNI Split Gland® – The fully 
splittable cable gland for easy 
installation

Popis výrobku

∙  Zcela dělitelné kabelové šroubení z plastu 
nebo kovu 

∙  K dispozici mnoho naříznutých těsnících vlo-
žek z programu UNI Dicht® 

∙  Velké využití celkového průměru pro průchod 
kabelů 

∙  Stupeň krytí IP 67 

∙  Vysoká odolnost proti vytržení (EN 62444)

∙ Snadno rozebíratelná 

∙  Lehká montáž díky malému počtu dílů 

∙  Provozní teplotní rozsah -20 °C až +80 °C

Product description

∙ Fully splittable plastic and metal cable gland

∙  Large selection of split sealing inserts from the 
uNI Dicht® system

∙  use of the complete diameter of the bore for 
the penetration of assembled cables

∙  Type of protection IP 67

∙  High strain relief in accordance with  
eN 62444

∙  easy installation thanks to its few components

∙  easy disassembly

∙  operating temperature range from -20 °C up 
to +80 °C
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Popis výrobku

∙  Dělitelný přírubový systém pro vstup kabelů 
osazených konektory 

∙  Pro průměry kabelů od 2,0 mm do 20,5 mm 

∙  Těsnicí princip UNI Dicht® zajišťuje bezpečnou 
ochranu kabelů a vysokou odolnost proti vy-
tržení 

∙  Možnost kombinování s těsnicími vložkami ze 
systému UNI Dicht® 

∙  Obvodové těsnění zaručuje stupeň krytí IP 66 

∙  Tělo prostupu je z plastu nebo Zn odlitek 
(vhodné pro těžké provozy) 

∙  Shodné rozměry se standardními výřezy pro 
24 pólové konektory
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Obr. 1 – Jednotlivé části UNI Flange®

Fig. 1 – Individual components of the uNI Flange®

Obr. 2 – UNI Flange® v provedení Zn odlitek
Fig. 2 – uNI Flange® HD made of zinc die casting

Obr. 3 – UNI Flange® montovaný na rozvaděči
Fig. 3 – uNI Flange® installed on a housing

UNI Flange® – spolehlivý 
vstup pro kabely s konektory
 
uNI Flange® – Secure cable entry, 
even for preassembled cables

Product description

∙  Splittable flange system for the insertion of 
preassembled cables

∙  For cable diameters of 2.0 mm up to 20.5 mm

∙  uNI Dicht® sealing principle ensures secure  
cable protection and a high degree of strain 
relief.

∙  Can be combined with the sealing inserts 
from the uNI Dicht® system

∙  Circumferential seal ensures that the type of 
protection IP 66 is achieved.

∙  Frame plate and pressure screws made of PA 
plastic or zinc die casting for rough environ-
ments

∙  Fits in cut-outs for 24 pole plug connectors

1
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Obr. 1 – Projektování konstrukční sestavy 3D plánovacím nástrojem 
easyRoute

Fig. 1 – Design of component assemblies using easyroute 3D system

Obr. 2 – Konstrukční sestavy průmyslového, PIK a drátěného kanálu
Fig. 2 – Component assemblies of Industrial-, PIk-Trunking and wire tray

Obr. 3 – Příklad zákaznické sestavy
Fig. 3 – Customised component assemblies
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Assemblies 4.0 – kanálové 
sestavy připravené k montáži 
za pevnou cenu

Assemblies 4.0 – ready-to-install 
trunking systems at fixed prices

Popis výrobku

∙  Poradenství, návrh, výroba – vše z jednoho 
zdroje

∙  Konstrukční sestavy kabelových kanálů se do- 
dávají ve stanoveném termínu a za pevnou 
cenu

∙  Výřezy a jiné modifikace podle  přání  zákaz- 
níka

∙  Transparentní náklady a možnost úspor více 
než 20 % z celkových nákladů

∙  CAD systém easyRoute pomáhá při individu- 
álním plánování tras a generuje kusovníky po- 
třebných dílů i s objednacími čísly

∙  Návrh  může  být  importován  přímo  do  CAD 
systému zákazníka

Product description

∙  Advice, design, preassembly and installation – 
all from under one roof

∙  Component assemblies that are ready to in-
stall on-time, for a fixed price.

∙  Customised cut-outs, mounting components 
or customer-specific paintwork

∙  Transparent costs and potential saving up to 
20 % in terms of overall costs

∙  The easyroute CAD system supports individ-
ual trunking routeing and generates part and 
order lists.

∙  Drawing can be integrated into the custo- 
mer‘s CAD system.
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Popis výrobku

∙  Individuální průběh tras s tvarovými díly, jako 
jsou kolena, odbočky nebo křížení

∙ Průřezy od 50 x 50 mm do 600 x 150 mm

∙  Kanál lze otevřít na celé trase. Výhoda: lze 
vložit další kabely

∙  Trojrozměrné vedení tras díky tvarovým dílům

∙  Robustní konstrukce bez otřepů

∙  K dispozici různá provedení uzávěrů kanálů

∙  Kanály a víka z plechu, nerezové oceli nebo 
hliníku

∙  Možnost plánování průběhu tras v on-line ná-
stroji easyRoute

∙  Pochozí verze kanálu se zatížením až 1200 N 
pro aplikace v automobilovém průmyslu

∙  Rozsáhlý program strojů a nástrojů pro zkra-
cování a výřezy naleznete na straně 15

∙  K dispozici také jako konstrukční sestava

12
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Obr. 1 – Konstrukční sestava průmyslového kanálu
Fig. 1 – Industrial-Trunking component assemblies

Obr. 2 – Spojení dílů šroubovým spojením
Fig. 2 – Coupler with pressed-in safety lock nuts and pawl safety 

screws

Obr. 3 – Kanál pro Automotive
Fig. 3 – Automobile-Trunking

Průmyslové kanály – úsporné 
a bezpečné vedení kabelů
 
Industrial-Trunking – The  
economic and secure cable  
routeing solution

Product description

∙  Individual trunking routeing using accessory 
fittings such as angles, outlets or crossings

∙  Cross-sections from 50 mm x 50 mm up to  
600 mm x 150 mm

∙  The trunking can be opened in various 
cover positions over the entire length.  
Benefit: The cables can be inserted.

∙  Three-dimensional routeing using accessory 
fittings

∙  robust and low-burr construction

∙  Different cover latches are available

∙  Trunking and covers are made of sheet steel, 
stainless steel and aluminium and can be 
painted according to the customer´s specifi-
cations.

∙  The trunking routeing can be designed using 
the online easyroute tool.

∙  Automobile-Trunking for floor-mounted 
installation with walk-on loading of up to  
1,200 N

∙  Comprehensive range of machines and tools 
for cutting trunking to length and making 
cut-outs (see page 15)

∙  Available as component assemblies
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Obr. 1 – Konstrukční sestava kanálu PIK
Fig. 1 – PIk-Trunking component assemblies

Obr. 2 – Různé velikosti kanálu PIK
Fig. 2 – Different sizes of the PIk-Trunking

Obr. 3 – Kabelový kanál PIK s bočním výřezem a kabelovou vývodkou 
blueglobe®

Fig. 3 – PIk-Trunking with lateral cut-out and blueglobe® cable gland

1 2

Kanály PIK – vhodné pro 
malé objemy kabelů

PIk-Trunking – Small volume 
cable routeing

Popis výrobku

∙ Instalační kanál pro menší počet kabelů

∙ Průřezy od 15 x 15 mm do 200 x 60 mm

∙ Možnost vývodů po celé délce kanálu

∙  Možnost kombinování s průmyslovým kaná-
lem

∙  Možnost uzavření nacvakávacím víkem

∙  Možnost otevření po celé délce

∙  Tvarové díly pro trojrozměrné vedení tras

∙  Ochrana hran pro kabelové vývody v boku i 
na konci kanálu

∙  Kanál PIK je možné dodat v provedení z pozin-
kovaného ocelového plechu, nerezové oceli 
nebo s nátěrem podle požadavků zákazníka

∙  Stroje a nástroje pro opracování kanálů nalez-
nete na straně 15

∙  K dispozici také jako konstrukční sestavy

Product description

∙  Installation trunking for a small number of 
cables 

∙  Cross-sections of 15 mm x 15 mm up to  
200 mm x 60 mm

∙  Can be opened over the whole length

∙  Can be combined with the Industrial-Trunking

∙  Can be closed with the practical snap-on  
cover.

∙  Can be opened along its whole length

∙  Accessory fittings can be used to achieve a 
three-dimensional trunking routeing.

∙  edge protection for lateral cable outlets and 
at the end of the trunking

∙  The PIk-Trunking is available in sheet steel 
and stainless steel and can be painted accor- 
ding to the customer’s specifications. 

∙  Machines and tools for working with the 
trunking (see page 15)

∙  Available as component assemblies
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Popis výrobku

∙  Otevřený systém kabelových kanálů z oceli, 
galvanicky poniklované, žárově zinkované a z 
ušlechtilé oceli

∙ Lehká montáž díky malému počtu součástí

∙ Vysoká stabilita

∙ Přehlednost a flexibilita

∙ Jednoduché čištění

∙ Tvarování tras bez obloukových dílů

∙ Možnost uzavření víky v různých variantách

∙ Různé tvary drátěných kanálů

∙  Prüřezy od 40 mm × 20 mm do 620 mm × 
110 mm

∙  Robustní konstrukce s vysokou stabilitou, je 
potřeba méně úchytů při montáži

∙  Stroje a nástroje pro opracování kanálu  
(naleznete na straně 15)

∙  K dispozici také konstrukční skupina
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Obr. 1 – Konstrukční sestava drátěného kanálu
Fig. 1 – Wire tray component assemblies

Obr. 2 – Možnost křížení do T bez tvarovky
Fig. 2 – Wire tray with formed T piece

Obr. 3 – Drátěný kanál s víkem
Fig. 3 – open cable routeing with roof-shaped cover

Drátěné kanály – flexibilní 
systém pro náročné obory
 
Wire tray – The open system for 
demanding industries

Product description

∙  open cable trunking system made of hot-dip 
galvanized steel, electroplated with nickel 
and stainless steel

∙  Low part count

∙  High stability

∙  Clarity and flexibility

∙  easy to clean

∙  Trunking can be routed without using acces-
sory fittings

∙  Can be closed using a variety of cover variants

∙  Large numbers of wire tray shapes

∙  Sizes: 40 mm x 20 mm up to 620 mm x  
110 mm

∙  robust wire cross-sections of high strength 
and with few suspension points

∙  Machines and tools for working with the 
trunking (see page 15)

∙  Available as component assemblies

1
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Obr. 1 – Nástroje PFLITSCH pro opracování kanálu
Fig. 1 – PFLITSCH tools for working on trunking

Obr. 2 – Nástroj pro tvorbu vyřezů v kanálech PIK
Fig. 2 – Notching punch for PIk-Trunking

Obr. 3 – Jednoduché dělení drátěných kanálů mininůžkami
Fig. 3 – Simple cutting with the Mini wire tray cutter

Stroje a nástroje – pracujte 
profesionálně a levně

Machines and tools  –
Working professionally and 
expeditiously

Popis výrobku

∙  Stroje a nástroje pro opracování kabelových 
kanálů, lze použití i na namontovaných kaná-
lech

∙  Střihací a lisovací nástroje pro průmyslové ka-
nály a kanály PIK

∙  Hydraulické a ruční pohony

∙  Přesné provádění zkracování, bočních výřezů 
nebo otvorů

∙  Mobilní nástroje pro boční výřezy

∙  Mobilní nůžky pro vystřihávání drátěných ka-
nálů

∙  Rychlá amortizace díky úspoře času

∙  Řezy a výřezy bez otřepů

Product description

∙  Machines and tools for working on the cable 
trunking, even on installed trunking

∙  Cutting and stamping tools for Industrial and 
PIk-Trunking

∙  Hydraulically and manually operated drives

∙  Precise cutting to length, making lateral cut-
outs and holes

∙  Mobile tools for lateral notching

∙  Mobile wire tray cutter for notching the side 
walls

∙  rapid return on investment through time sav-
ings

∙  Low-burr cutting and cut-outs
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PFLITSCH GmbH & Co. KG 
Ernst-PFLITSCH-Straße 1  Nord 1  
D-42499 Hückeswagen 
Phone: +49 2192 911-0
Fax: +49 2192 911-220
email: info@PFLITSCH.de 
Internet: www.PFLITSCH.de

Omyly a technické změny vyhrazeny
errors and technical alterations are reserved.




