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Rys. 1 – teren firmy PFLITSCH
Fig. 1 – PFLITSCH premises
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Rodzinne przedsiębiorstwo PFLITSCH jest od 
prawie 100 lat innowacyjnym ekspertem w 
dziedzinie techniki i usług. Przekonuje swo-
ich klientów na całym świecie nowym hasłem 
przewodnim „Passion for the best solution”. 
Zamiłowanie do indywidualnych rozwiązań, 
innowacyjność i orientacja na klienta stano-
wią podstawę sukcesu tego średniej wielkości 
przedsiębiorstwa z Hückeswagen,

które zyskało renomę dzięki dławnicom i ka-
nałom kablowym, reprezentującym na całym 
świecie jakość „Made in Germany”. Produkty 
firmy PFLITSCH wyróżniają się gwarancją naj-
wyższej jakości: sześciokątny znak firmowy z 
charakterystycznymi dwunastoma rowkami 
jest dobrze znany w całej branży. PFLITSCH za-
pracował na miano międzynarodowego lidera 
technologii, który łączy innowacyjne rozwią-
zania produktowe z ofertą usług, sięgającą od 
planowania w programach CAD aż po moduły 
gotowe do montażu.
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Passion for the best solution
 
Passion for the best solution

PFLITSCH, a family-owned and managed com-
pany, has been an innovative technology and 
services expert for almost 100 years. Inspired 
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 of-
fers innovative product solutions in combina-
tion with a range of services that extends from 
CAD planning and design right up to ready-to-
install component assemblies.



Rys. 1 – teren firmy PFLITSCH
Fig. 1 – Factory premises of PFLITSCH

Rys. 2 – samochód reklamowy firmy PFLITSCH
Fig. 2 – The PFLITSCH show truck

Rys. 3 – stoisko targowe na SPS 2015 w Norymberdze
Fig. 3 – PFLITSCH trade fair stand at the SPS 2015 in Nuremberg
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Indywidualne zastosowania klientów można 
spotkać na całym świecie. PFLITSCH zna róż-
norodne wymagania branż. Od wytrzymałości 
na drgania, przez odporność na chemikalia aż 
po łatwość czyszczenia: wspólnie z klientami 
PFLITSCH opracowuje odpowiednie rozwiąza-
nia. Z pasją.

Nasze rynki docelowe to:
· przemysł kolejowy,
· przemysł chemiczny / olej i gaz,
· przemysł elektryczny,
· energia,
· przemysł spożywczy / farmaceutyczny,
·  budowa maszyn i urządzeń / roboty i auto-

matyzacja,
· telekomunikacja.

Dzięki sieci partnerów dystrybucyjnych na ca-
łym świecie PFLITSCH jest zawsze blisko klien-
ta. Ponadto PFLITSCH działa jako partner i 
ekspert, jeśli chodzi o wspólne opracowywanie 
indywidualnych rozwiązań dla klientów. Pomy-
sły i wymagania są konsekwentnie przekształ-
cane w rozwiązania gotowe do wprowadzenia 
na rynek.

Dzięki konsekwentnej realizacji zarządzania 
jakością PFLITSCH gwarantuje niezmiennie wy-
soką jakość. Certyfikację przeprowadzają krajo-
we oraz międzynarodowe renomowane insty-
tuty kontroli. Firmowe laboratorium dysponuje 
kompleksowym wyposażeniem, obejmującym 
m.in. komory klimatyzacyjne, maszyny do prób 
rozciągania, odporności na uderzenia i wytrzy-
małościowe do prób ściskania oraz aparaturę 
kontrolną do pyłu i ochrony wód, przy pomocy 
której istnieje również możliwość przeprowa-
dzenia badań na specjalne życzenia klientów. 
W oddzielnym laboratorium EMC są dokładnie 
badane dławnice kablowe EMC.

Niniejszy przegląd produktów prezentuje skrót 
informacji na temat dławnic i kanałów kablo-
wych 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.



Rys. 1 – dławnica kablowa blueglobe®

Fig. 1 – blueglobe® cable gland

Rys. 2 – dławnica kablowa PFLITSCH wg Hygienic Design
Fig. 2 – PFLITSCH cable gland complying with hygienic design

Rys. 3 – blueglobe® HT do obszarów o wysokich temperaturach
Fig. 3 – blueglobe® HT for high temperature ranges

4  ·  Przegląd produktów/Programme overview

Opis produktu

∙  Niewiele artykułów do różnych obszarów za-
stosowań

∙  Kulista wkładka uszczelniająca zapewnia bar-
dzo wysoką redukcję naprężeń do klasy B,  
EN 62444.

∙  Wyjmowany inlet do dużych obszarów 
uszczelnienia

∙  Stopień ochrony IP 68 do 15 barów i IP 69K

∙  Korpus dławnicy z mosiądzu, stali nierdzew-
nej i tworzywa sztucznego

∙  Wkładka uszczelniająca z TPE i silikonu odpor-
nego na działanie wysokich temperatur

∙  M8 do M85, średnica kabla od 2 mm do 76 mm

∙  Jednoznaczne oznakowanie na śrubie doci-
skowej i wkładce uszczelniającej

∙  Wariant do zastosowań higienicznych, certyfi-
kowany wg EHEDG i DGUV

∙  Rozwiązania ochrony przeciwwybuchowej i 
EMC (zob. str. 6+7)

∙  Wariant high pressure spełnia stopień ochro-
ny IP 68 do 30 barów (do godziny)
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blueglobe® – dużo więcej niż 
norma dla najwyższych wy-
magań
 
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



Rys. 1 – dławnica kablowa UNI Dicht® z rowkowaną wielokrotną 
wkładką uszczelniającą

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

Rys. 2 – dławnica kablowa UNI Wellrohr
Fig. 2 – UNI corrugated conduit cable gland

Rys. 3 – dławnica kablowa UNI Dicht® z PVDF
Fig. 3 – UNI Dicht® cable gland made of PVDF
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UNI Dicht® – indywidualność 
z systemu modułowego

UNI Dicht® – Individuality  
thanks to the modular system

Opis produktu

∙  System modułowy liczący ponad 6000 kom-
ponentów umożliwia stworzenie indywidual-
nych rozwiązań (M4 do M120/Pg 7 do Pg 48).

∙  Wkładki uszczelniające do jednego lub kilku 
kabli, do kabli płaskich i specjalnych oraz kon-
fekcjonowanych

∙  Korpus dławnicy wykonany z mosiądzu, stali 
nierdzewnej, tworzywa sztucznego PA i PVDF

∙  Wkładki uszczelniające z TPE, TPE-V i silikonu 
o dobrej wytrzymałości i dużych temperaturo-
wych obszarach zastosowań

∙  Miękkie uszczelnienie zapewnia stopnie 
ochrony IP 68 (do 10 barów) / IP 69K.

∙  Gwint łączący metryczny lub Pg oraz NPT i 
calowy

∙  Dławnice kątowe do prowadzenia kabli pod 
kątem 90°

∙ Możliwość łączenia z wężami (zob. str. 8)

∙  Warianty ochrony przeciwwybuchowej i EMC 
(zob. str. 6+7)

∙ Ochrona przeciwpożarowa wg EN 45545

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 



Rys. 1 – UNI Ex Dicht – dławnica kablowa z wielokrotną wkładką 
uszczelniającą

Fig. 1 – UNI Ex Dicht – cable gland with multiple cable sealing insert

Rys. 2 – dławnica kablowa Ex UNI Ex Dicht 2M
Fig. 2 – Ex cable gland UNI Ex Dicht 2M

Rys. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
Fig. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
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Opis produktu

∙  Dopuszczenie dla sprzętu klasy II (gazy, pyły) 
i w stopniach ochrony „e” (zwiększone bez-
pieczeństwo) i „d” (osłona ognioszczelna)

∙  Możliwość stosowania w obszarach stref 1, 
2, 21 i 22

∙  Właściwości produktów UNI Dicht® i  
blueglobe® pozostają zachowane (str. 4+5).

∙ M8 do M85/Pg 7 do Pg 48

∙  Dopuszczenie wg EN 60079-0, EN 60079-7 i 
EN 60079-31

∙ Stopień ochrony IP 68 (do 15 barów)

∙  Korpus dławnicy z mosiądzu i stali nierdzew-
nej

∙ Dopuszczenie IECEx i EAC

∙ Warianty EMC

∙ Wielokrotne dławnice kablowe

12
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Dławnice kablowe Ex – mak-
symalne bezpieczeństwo 
w obszarach zagrożonych 
wybuchem
 
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



Rys. 1 – blueglobe TRI® z mosiądzu
Fig. 1 – blueglobe TRI® made of brass

Rys. 2 – UNI EMC Dicht – oplot ekranu znajduje się na stożku we-
wnętrznym

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

Rys. 3 – KoKeT® – metoda pomiarowa wg IEC 62153-4-10
Fig. 3 – KoKeT® – measuring process referred to IEC 62153-4-10

Przegląd produktów/Programme overview  ·  7

1 2

3

Dławnice kablowe EMC dla 
doskonałego tłumienia ekra-
nowego

EMC cable glands for excep-
tional screening attenuation

Opis produktu

∙  Różne dławnice kablowe EMC do rozmaitych 
zastosowań

∙ M12 do M85/Pg 9 do Pg 48)

∙ Pełne ekranowanie 360°

∙  Wysokie tłumienie sprawdzone wg 
IEC 62153 -4-40

∙ Wysoka zdolność przewodzenia prądu

∙ Miękkie uszczelnienie przewodu

∙  Warianty z programu UNI Dicht® i blueglobe®

∙  Korpus dławnicy z mosiądzu i stali nierdzew-
nej

∙ Warianty z ochroną Ex

∙  KoKeT® – metoda pomiaru opracowana przez 
PFLITSCH do określania wpływu ekranowania 
zgodnie z normą IEC 62153-4-10

∙ Rozwiązania do zastosowań morskich

∙  Adapter EMC jako rozszerzenie standardo-
wych dławnic kablowych i podzielony blok 
przyłączeniowy EMC do sztywnych kabli 
energetycznych

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



Rys. 1 – UNI HF-UL Dicht na kablu z peszlem
Fig. 1 – UNI HF-UL Dicht on a cable with stripped shielding 

Rys. 2 – UNI SVD dławnica do węża
Fig. 2 – UNI SVD hose cable gland

Rys. 3 – dławnica UNI Wellrohr do węża karbowanego z PVDF
Fig. 3 – UNI corrugated conduit cable gland made of PVDF
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Opis produktu

∙ Dławnice z adapterami do węży

∙ Kompatybilność z systemem UNI Dicht®

∙ Pasuje do rur falistych i różnych typów węży

∙  System uszczelnienia UNI Dicht® zapewnia 
stopień ochrony kabla IP 68.

∙  Adapter do węży gładkich, węży z oplotem 
stalowym, rur falistych itp.

∙ Dławnice kablowe do węży z ochroną EMC

∙  Dostępne gwinty metryczne, Pg, calowe oraz 
NPT

∙  Dławnice bez wkładki uszczelniającej do węży 
ochronnych (stopień ochrony IP 54)

∙  Indywidualne dopasowanie do innych typów 
węża

∙ Łatwy montaż

12
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Dławnice kablowe do węży 
i dławnice kablowe do węży 
dla ochrony mechanicznej i 
termicznej
 
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



Rys. 1 – UNI Split Gland® i UNI Split Gland® HD w rozmiarze M25
Fig. 1 – UNI Split Gland® and UNI Split Gland® HD in size M25

Rys. 2 – UNI Split Gland® zamontowany na wiązce kabli
Fig. 2 – UNI Split Gland® installed on a cable bundle

Rys. 3 – podzielone dławnice UNI Split Gland® z poliwęglanu
Fig. 3 – Splittable cable glands UNI Split Gland® made of polycarbonat

Przegląd produktów/Programme overview  ·  9

1 2

3

UNI Split Gland® – całkowicie 
rozbieralna dławnica umożli-
wiająca łatwy montaż

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

Opis produktu

∙  Całkowicie rozbieralna dławnica z tworzywa 
sztucznego i metalu

∙  Duży wybór rowkowanych wkładek uszczel-
niających z programu UNI Dicht®

∙  Wykorzystanie całej średnicy otworu na prze-
prowadzenie kabli konfekcjonowanych

∙ Stopień ochrony IP 67

∙ Wysokie odciążenie wg EN 62444

∙  Łatwy montaż dzięki niewielkiej ilości kompo-
nentów

∙ Prosty demontaż

∙  Możliwość stosowania w temperaturze od 
-20 °C do +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



Rys. 1 –  UNI Flange® szczegółach
Fig. 1 – Individual components of the UNI Flange®

Rys. 2 –  UNI Flange® HD z ciśnieniowego odlewu cynku 
Fig. 2 – UNI Flange® HD made of zinc die casting

Rys. 3 – UNI Flange® zamontowany na obudowie
Fig. 3 – UNI Flange® installed on a housing
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Opis produktu

∙  Podzielny system kołnierzowy do wprowadza-
nia kabli konfekcjonowanych

∙ Dla kabli o średnicach od 2,0 mm do 20,5 mm

∙  Uszczelnienie UNI Dicht® zapewnia ochronę-
kabla i wysoki stopień redukcji naprężeń.

∙  Możliwość połączenia z wkładkami uszczel-
niającymi z systemu UNI Dicht®

∙  Uszczelka na obwodzie kołnierza zapewnia
stopień ochrony IP 66.

∙  Płyta czołowa kołnierza i śruby dociskowe wy-
konane są z tworzywa PA lub ciśnieniowego
odlewu cynku do wymagających warunków
przemysłowych

∙  Pasuje pod standardowe 24-bolcowe połą-
czenia wtykowe

12
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UNI Flange® – bezpieczne 
wprowadzenie również dla 
kabli konfekcjonowanych

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



Rys. 1 – planowanie pakietu przy pomocy narzędzia 3D easyRoute
Fig. 1 – Design of component assemblies using easyRoute 3D system

Rys. 2 – pakiety kanału przemysłowego, PIK i siatkowego
Fig. 2 – Component assemblies of Industrial-, PIK-Trunking and wire 

tray

Rys. 3 – pakiet kanałów kablowych dostosowany do specyficznych 
potrzeb klienta

Fig. 3 – Customised component assemblies
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Pakiety 4.0 – gotowe do 
montażu systemy kanałów w 
stałej cenie

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

Opis produktu

∙  Doradztwo, planowanie, konfekcja i montaż
– wszystko pod jednym dachem

∙  Zespoły kanałów kablowych są dostarczane
terminowo w ustalonej cenie.

∙  Indywidualne wycięcia, komponenty monta-
żowe oraz wybrane przez klienta wersje la-
kierowania

∙  Przejrzyste koszty i potencjał oszczędności w
wysokości 20 % w analizie kosztów całkowi-
tych

∙  System CAD easyRoute pomaga indywidual-
nie zaplanować system koryt kablowych oraz
generuje listę części i zamówienie.

∙  Możliwość zintegrowania rysunku z syste-
mem CAD klienta

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 custom-
er‘s CAD system.



Rys. 1 – pakiet kanału przemysłowego
Fig. 1 – Industrial-Trunking component assemblies

Rys. 2 – połączenie z wciskanymi nakrętkami zabezpieczającymi i 
zębatymi śrubami zabezpieczającymi

Fig. 2 – Coupler with pressed-in safety lock nuts and pawl safety 
screws

Rys. 3 – kanał w przemyśle motoryzacyjnym
Fig. 3 – Automobile-Trunking

12  ·  Przegląd produktów/Programme overview

Opis produktu

∙  Indywidualny przebieg tras dzięki zastosowa-
niu kształtek, takich jak kątowniki, odgałęzie-
nia i skrzyżowania

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

∙  Kanał można otworzyć na całej jego długości 
w różnych pozycjach pokrywy. Zaleta: kable 
można włożyć.

∙  Możliwość prowadzenia trasy kabli w trzech 
wymiarach dzięki zastosowaniu kształtek

∙ Solidna i ergonomiczna konstrukcja

∙ Dostępne są różne rodzaje zamknięć pokrywy

∙  Kanały i pokrywy są wykonane z blachy 
stalowej, ze stali nierdzewnej i aluminium.  
Możliwosć pomalowania koryt wg. specyfika-
cji klienta.

∙  Możliwość zaplanowania trasy kanałów onli-
ne za pomocą internetowego narzędzia easy-
Route

∙  Kanał do zastosowania w przemyśle motory-
zacyjnym do instalacji na podłodze o dopusz-
czalnym obciążeniu 1200 N

∙  Kompleksowa oferta maszyn i narzędzi do 
cięcia na żądaną długość lub wykonywania 
wycięć (zob. str. 15)

∙ Możliwość nabycia w formie pakietu
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Kanał przemysłowy – ekono-
miczne i bezpieczne prowa-
dzenie kabli
 
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

1



Rys. 1 – pakiet kanału PIK
Fig. 1 – PIK-Trunking component assemblies

Rys. 2 – różne wielkości kanału PIK
Fig. 2 – Different sizes of the PIK-Trunking

Rys. 3 – kanał PIK z wycięciem bocznym i dławnica blueglobe®

Fig. 3 – PIK-Trunking with lateral cut-out and blueglobe® cable gland
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Kanał PIK – prowadzenie ka-
bli do małych pojemności

PIK-Trunking – Small volume 
cable routeing

Opis produktu

∙  Kanał instalacyjny przeznaczony do niewiel-
kiej ilości kabli

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

∙ Dostęp na całej długości

∙  Możliwość połączenia z kanałem przemysło-
wym

∙  Zamknięcie przy pomocy praktycznej pokrywy 
na zatrzaski

∙ Możliwość otwarcia na całej długości

∙  Kształtki umożliwiające prowadzenie kabli w 
trzech wymiarach

∙  Ochrona krawędzi w odgałęzieniach bocz-
nych i na końcu kanału

∙  Kanał PIK jest dostępny w wykonaniu z blachy 
stalowej i stali nierdzewnej oraz może być po-
malowany zgodnie z zaleceniami klienta.

∙  Maszyny i narzędzia do obróbki kanału (zob. 
str. 15)

∙ Możliwość nabycia w formie pakietu

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



Rys. 1 – pakiet kanału siatkowego
Fig. 1 – Wire tray component assemblies

Rys. 2 – kanał siatkowy z elementem w kształcie litery T
Fig. 2 – Wire tray with formed T piece

Rys. 3 – otwarte prowadzenie kabla z pokrywą w kształci dachu
Fig. 3 – Open cable routeing with roof-shaped cover
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Opis produktu

∙  Otwarty system kanału kablowego ze stali 
niklowanej galwanicznie, ocynkowany ognio-
wo i ze stali nierdzewnej

∙ Niewielka ilość modułów

∙ Wysoka stabilność

∙ Przejrzystość i elastyczność

∙ Łatwe czyszczenie

∙ Konfekcja trasy bez kształtek

∙  Zamykanie za pomocą różnych wariantów 
pokryw

∙ Liczne formy kanału siatkowego

∙  Wielkości: 40 mm x 20 mm do 620 mm x 
110 mm

∙  Solidne przekroje drutu o wysokiej stabilności 
i niewielkiej ilości odgałęzień

∙  Maszyny i narzędzia do obróbki kanału (zob. 
str. 15)

∙ Możliwość nabycia w formie pakietu
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Kanał siatkowy – otwarty 
system dla wymagających 
branż
 
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



Rys. 1 – narzędzia PFLITSCH do obróbki kanałów
Fig. 1 – PFLITSCH tools for working on trunking

Rys. 2 – narzędzie do przycinania kanałów PIK
Fig. 2 – Notching punch for PIK-Trunking

Rys. 3 – łatwe odcinanie za pomocą nożyc do kanałów siatkowych
Fig. 3 – Simple cutting with the Mini wire tray cutter
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Maszyny i narzędzia – profe-
sjonalna i oszczędna praca

Machines and tools  –
Working professionally and 
expeditiously

Opis produktu

∙  Maszyny i narzędzia do pracy z kanałami ka-
blowymi, dostępne również po zamontowaniu 
kanałów

∙  Narzędzia do cięcia i tłoczenia kanałów prze-
mysłowych i PIK

∙ Napędy hydrauliczne i ręczne

∙  Precyzyjne wykonywanie odgałęzień, wycięć 
bocznych lub otworów.

∙  Mobilne narzędzia do wykonywania przetło-
czeń bocznych

∙  Mobilne nożyce do wykonywania nacięć w 
kanałach siatkowych

∙ Szybka amortyzacja dzięki oszczędności czasu

∙ Cięcia i wycięcia bez zadziorów

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

Zastrzega się możliwość zmian technicznych oraz błędów.
Errors and technical alterations are reserved.


