Vista geral da gama · Programme overview

Passion for the best solution
Passion for the best solution

A empresa familiar PFLITSCH é especialista em
tecnologias e serviços inovadores há quase 100
anos. O novo lema, “Passion for the best solution”, desta empresa de porte médio é dirigido
aos seus clientes globais. A paixão por soluções personalizadas, o sentido de inovação e a
orientação ao cliente são a fórmula do sucesso
desta empresa familiar de Hückeswagen.
A empresa orgulha-se dos seus prensacabos
e calhas para cabos, sendo sinónimo de qualidade "Made in Germany" a nível mundial.
Os produtos PFLITSCH são uma garantia de
qualidade: O logótipo hexagonal, com os característicos doze entalhes, é muito conhecido
na indústria. A PFLITSCH assumiu uma posição
de liderança internacional neste campo de
tecnologia. Esta empresa de porte médio une
soluções de produto inovadoras a uma oferta de serviços que abrange desde o projeto e
planjamento em CAD a módulos prontos para
instalação.
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Fig. 1 – Instalações da PFLITSCH
Fig. 1 – PFLITSCH premises
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PFLITSCH, a family-owned and managed company, 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 customer 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 associated with “Made in Germany” all over the
world. PFLITSCH products carry a promise of
quality: the hexagonal trademark with its characteristic 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-toinstall component assemblies.

Existem aplicações específicas de clientes em
todo o mundo. A PFLITSCH conhece as diferentes exigências das indústrias. Desde a resistência a vibrações até a uma boa capacidade
de limpeza, passando pela resistência a produtos químicos: a PFLITSCH desenvolve a solução
ideal juntamente com os clientes. Com paixão.

Its customer-specific applications can be found
all around the globe. PFLITSCH knows the specific 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.

Seus mercados-alvo incluem:
· Indústria ferroviária
· Indústria química, petróleo e gás
· Indústria elétrica
· Energia
· Indústria alimentícia e farmacêutica
· Construção de máquinas e equipamentos, robôs e automação
· Telecomunicações.

Target markets include:
· railway industry
· chemical industry/oil and gas
· electrical industry
· energy
· food industry/pharmacy
· machine and equipment/robotics and automation
· telecommunications.

A PFLITSCH trabalha em grande proximidade
com seus clientes através de uma rede de distribuidores. A PFLITSCH age como parceiro e
especialista quando do desenvolvimento conjunto de soluções personalizadas para seus
clientes. As ideias e os requisitos são implementados de forma rigorosa em soluções de
mercado maduros.

Pflitsch remains close to its customers
through a worldwide network of sales partners. PFLITSCH works as a partner and an expert when developing individualised solutions
with its customers. In this way, ideas and requirements are logically and consistently realised as market-ready solutions.

A r i g o r o s a gestão de qualidade da PFLITSCH
garante uma qualidade constantemente elevada. A certificação é realizada por institutos de
certificação nacionais e internacionais de renome. O laboratório de ensaio interno dispõe de
um vasto número de equipamentos. Entre eles
contam-se, por exemplo, câmaras climáticas,
máquinas de ensaio de tração, choque e pressão e sistemas de ensaio de proteção contra
poeira e água, existindo também a possibilidade de realizar ensaios específicos para clientes.
Num laboratório de EMC, separado, são realizados ensaios de prensa cabos EMC.
Esta síntese sobre nossos produtos dá uma
visão concisa do portfólio de prensa cabos
e calhas para cabos da PFLITSCH.

Pflitsch guarantees a continuously high level
of quality through its rigorously applied quality
management system. Certification is by national and international accreditation and testing
institutes. The company’s in-house laboratory
has an extensive range of equipment, including climate chambers, tensile, impact and compressive testing machines and dust and watertightness 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.
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The accompanying summary of our product
range gives a concise overview of PFLITSCH cable glands and trunking.

Fig. 1 – Instalações da empresa PFLITSCH
Fig. 1 – Factory premises of PFLITSCH
Fig. 2 – O veículo de apresentação PFLITSCH
Fig. 2 – The PFLITSCH show truck
Fig. 3 – Stand da PFLITSCH na feira SPS 2015 em Nuremberg
Fig. 3 – PFLITSCH trade fair stand at the SPS 2015 in Nuremberg
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blueglobe® – Muito superior à
norma para as mais elevadas
exigências
blueglobe® – Far better than
the standard for the most
exacting requirements
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1
Descrição do produto

Product description

∙ Poucos partes para um grande número de
aplicações

∙ Low number of parts for a wide range of applications

∙ A inserção de vedação esférica garante um
alívio de tração extremamente elevado até à
classe B, EN 62444.

∙
Spherical sealing insert ensures very high
strain relief up to class B, EN 62444.

∙ Entrada removível para faixas de vedação
mais elevadas

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

∙ Grau de proteção IP 68 até 15 bar e IP 69K

∙ Cable gland bodies of brass, stainless steel
and plastic

∙ Corpo do prensa cabo em latão, aço inoxidável e plástico
∙ Inserção de vedação em TPE e silicone para
alta temperatura
∙ Diâmetros de cabos de 2 mm a 76 mm e roscas M8 a M85
∙ Clara identificação inequívoca no parafuso de
pressão e no inserto de vedação
∙ Alternativa disponível para aplicações higiênica certificada de acordo com EHEDG e DGUV
∙ Soluções Ex e EMC (ver páginas 6+7)
∙ A variante para alta pressão corresponde ao
grau de proteção IP 68 até 30 bar (até uma
hora)
Fig. 1 – Prensa cabo blueglobe®
Fig. 1 – blueglobe® cable gland
Fig. 2 – União roscada para cabo PFLITSCH com design higiénico
Fig. 2 – PFLITSCH cable gland complying with hygienic design
Fig. 3 – blueglobe® HT para altas temperaturas
Fig. 3 – blueglobe® HT for high temperature ranges
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∙ Removable inlet for high sealing ranges

∙ 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 certified 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).

UNI Dicht® – Personalização
graças ao sistema modular
UNI Dicht® – Individuality
thanks to the modular system
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Descrição do produto

Product description

∙ O sistema modular com mais de 6.000 componentes possibilita soluções personalizadas
(M4 a M120 ou Pg 7 a Pg 48).

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

∙ Insertos de vedação para um ou mais cabos
convencionais, planos e especiais, bem como
para cabos pré-montados

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

∙ Corpo dos prensa cabos em latão, aço inoxidável e plástico PA e PVDF

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

∙ Insertos de vedação em TPE, TPE-V e silicone
com boa resistência e uma larga faixa de temperatura de utilização

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

∙ Os graus de proteção IP 68 (até 10 bar) ou
IP 69K garantem rapida resistência a compressão.

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

∙ Roscas métricas e Pg, bem como NPT e em
polegadas
∙ Prensa cabo cotovelos para passagem de cabos a 90°
∙ Combinável com mangueiras (ver página 8)
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∙ 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)

∙ Soluções Ex e EMC (ver páginas 6+7)

∙ Explosion protection and EMC solutions
(see pages 6+7)

∙ Proteção contra fogo conforme EN 45545

∙ Fire protection complying with EN 45545
Fig. 1 – Prensa cabos UNI Dicht® com insertos de vedação fendidas
múltiplas
Fig. 1 – Cable gland UNI Dicht® with slit multiple sealing insert
Fig. 2 – Prensa cabos UNI para conduites corrugados
Fig. 2 – UNI corrugated conduit cable gland
Fig. 3 – Prensa cabos UNI Dicht® em PVDF
Fig. 3 – UNI Dicht® cable gland made of PVDF
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Uniões roscadas para cabos
Ex – Segurança máxima em
áreas com risco de explosão
Ex cable glands – Maximum
safety in potentially explosive
areas
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Descrição do produto

Product description

∙ Aprovação para equipamentos classe II gases, poeiras e nos graus de proteção contra
ignição "e" (segurança aumentada) e "d" (à
prova de explosão e flamabilidade)

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

∙ Aplicável nas zonas 1, 2, 21 e 22

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

∙ As características dos produtos UNI Dicht® e
blueglobe® permanecem inalteradas (páginas
4+5).

Fig. 2 – Prensa cabos Ex, UNI Ex Dicht 2M
Fig. 2 – Ex cable gland UNI Ex Dicht 2M
Fig. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
Fig. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
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∙ The product characteristics of UNI Dicht® and
blueglobe® remain unaffected (pages 4+5).

∙ M8 a M85 e Pg 7 a Pg 48

∙ M8 to M85/Pg 7 to Pg 48

∙ Aprovação conforme as normas EN 60079-0,
EN 60079-7 e EN 60079-31

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

∙ Grau de proteção IP 68 (até 15 bar)

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

∙ Corpo dos prensa cabos em latão e aço inoxidável

∙ Cable gland bodies of brass and stainless steel

∙ Aprovação IECEx e EAC

∙ EMC variants

∙ Variantes EMC

∙ Multiple cable glands

∙ Prensa cabos para cabos múltiplos

Fig. 1 – UNI Ex Dicht – Prensa cabos para cabo com insertos devedação múltiplas
Fig. 1 – UNI Ex Dicht – cable gland with multiple cable sealing insert

1

1

∙ IECEx and EAC certified

Prensa cabos EMC com
excepcional atenuação de
blindagem
EMC cable glands for exceptional screening attenuation
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Descrição do produto

Product description

∙ Diversos prensa cabos EMC para diferentes
aplicações

∙ Various EMC cable glands for different applications

∙ M12 a M85 e Pg 9 a Pg 48

∙ M12 to M85/Pg 9 to Pg 48

∙ Contato 360° seguro

∙ Secure 360° contact

∙ Elevada atenuação verificada em conformidade com IEC 62153-4-40

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

∙ Elevada capacidade de transporte de corrente

∙ High current-carrying capacity

∙ Princípio de vedação de compressão ligeira

∙ „Soft pinching“ sealing principle

∙ Variantes das gamas UNI Dicht® e blueglobe®

∙ Variants from the UNI Dicht® and blueglobe®
range

∙ Corpo dos prensa cabos em latão e aço inoxidável

∙ Cable gland bodies of brass and stainless steel

∙ Variantes com proteção Ex

∙ E xplosion protection solutions

∙ KoKeT® – método de medição desenvolvido pela PFLITSCH para determinação da
eficácia da blindagem conforme a norma
IEC 62153-4-10

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

∙ Soluções para aplicações marítimas

∙ EMC adapter as extension for standard cable
glands and splittable EMC connection bracket
for rigid cables

∙ Adaptador EMC como extensão dos prensa
cabos convencionais e estrutura de ligação
EMC dividida para cabos rígidos
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∙ Solutions for marine applications

Fig. 1 – blueglobe TRI® em latão
Fig. 1 – blueglobe TRI® made of brass
Fig. 2 – UNI EMC Dicht – malha de blindagem assente no cone interior
Fig. 2 – UNI EMC Dicht – braided shield on the inner cone
Fig. 3 – KoKeT® – Processo de medição conforme IEC 62153-4-10
Fig. 3 – KoKeT® – measuring process referred to IEC 62153-4-10
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Prensa cabos para para
proteção mecânica e térmica
de mangueiras
Hose cable glands and hose
glands for mechanical and
thermal protection
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Descrição do produto

Product description

∙ Prensa cabos com adaptadores para mangueira

∙ Cable glands with hose adapters

∙ Compatível com sistema UNI Dicht®

∙ Suitable for corrugated hoses and different
types of tube

∙ Adequadas para tubos corrugados e diferentes mangueiras
∙ O princípio de vedação UNI Dicht garante ao
cabo o grau de proteção IP 68.
®

3

∙A
 daptadores para mangueiras lisas, com malha de aço, tubos corrugados e muito mais

Fig. 3 – Prensa cabo UNI Wellrohr em PVDF
Fig. 3 – UNI corrugated conduit cable gland made of PVDF
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∙ 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

∙R
 oscas de ligação métricas, Pg, em polegadas
e NPT

∙ Hose glands without sealing inserts for protective hoses (type of protection IP 54)

∙ P rensa cabos para mangueiras sem inserto de
vedação para mangueiras de proteção (grau
de proteção IP 54)

∙ Individual adaptation to other types of hose
possible

∙M
 ontagem simples

Fig. 2 – Prensa cabos para mangueira UNI SVD
Fig. 2 – UNI SVD hose cable gland

∙ T he UNI Dicht® sealing principle ensures cable
sealing to type of protection IP 68.

∙ P rensa cabos de mangueira com proteção
EMC

∙A
 daptações individuais para outros tipos de
mangueiras

Fig. 1 – UNI HF-UL Dicht num cabo com malha de blindagem exposta
Fig. 1 – UNI HF-UL Dicht on a cable with stripped shielding

∙ Compatible with the UNI Dicht® system

∙ Simple to install

UNI Split Gland® – Prensa
cabo totalmente partido
para montagem fácil
UNI Split Gland® – The fully
splittable cable gland for easy
installation
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Descrição do produto

Product description

∙ Prensa cabo totalmente partido em plástico
e metal

∙ Fully splittable plastic and metal cable gland

∙ Grande seleção de insertos de vedação da
linha UNI Dicht®
∙ Uso do diâmetro de perfuração completo
para a passagem de cabos pré-montados
∙ Grau de proteção IP 67
∙ Elevada resistência
EN 62444

à

tração

conforme

∙ Montagem fácil graças à pequena quantidade
de componentes
∙ Desmontagem fácil

∙ 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
∙
EN 62444

relief

in

accordance

with
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∙ Easy installation thanks to its few components
∙ Easy disassembly
∙ Operating temperature range from -20 °C up
to +80 °C

∙ Intervalo de temperatura de utilização de
-20 °C a +80 °C

Fig. 1 – UNI Split Gland® e UNI Split Gland® HD no tamanho M25
Fig. 1 – UNI Split Gland® and UNI Split Gland® HD in size M25
Fig. 2 – UNI Split Gland® montada em feixe de cabos
Fig. 2 – UNI Split Gland® installed on a cable bundle
Fig. 3 – Prensa cabos partido UNI Split Gland® em policarbonato
Fig. 3 – Splittable cable glands UNI Split Gland® made of polycarbonat
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UNI Flange® – Passagem
segura também para cabos
pré-montados
UNI Flange® – Secure cable entry,
even for preassembled cables
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Fig. 1 – Componentes individuais do UNI Flange®
Fig. 1 – Individual components of the UNI Flange®
Fig. 2 – UNI Flange® HD em zinco fundido sob pressão
Fig. 2 – UNI Flange® HD made of zinc die casting
Fig. 3 – UNI Flange® montado numa carcaça
Fig. 3 – UNI Flange® installed on a housing
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Descrição do produto

Product description

∙ Sistema de flange divisível para passagem de
cabos pré-montados

∙ Splittable flange system for the insertion of
preassembled cables

∙ Para cabos com diâmetros 2,0 mm a 20,5 mm

∙ For cable diameters of 2.0 mm up to 20.5 mm

∙ O princípio de vedação UNI Dicht® garante
uma boa proteção do cabo e uma elevada resistência à tração.

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

∙ Combinável com insertos de vedação do sistema UNI Dicht®

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

∙ A vedação em toda a circunferência assegura
o grau de proteção IP 66.

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

∙ Placas estruturais e parafusos de pressão em
plásticos PA ou zinco fundido sob pressão
para ambientes industriais exigentes

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

∙ Adequado para rasgos em painéis compatíveis com o tamanho de tomadas multi-polares com 24 polos

∙ Fits in cut-outs for 24 pole plug connectors

Módulos 4.0 – Sistemas de
calhas prontos para instalar
com preços ixos
Assemblies 4.0 – Ready-to-install
trunking systems at fixed prices
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Descrição do produto

Product description

∙ Consultoria, planejamento, construção e
montagem – tudo do mesmo fornecedor

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

∙ Os módulos de calhas para cabos são fornecidos para montagem imediata com preços
fixos.

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

∙ Aberturas personalizadas, peças de fixação ou
pinturas específicas para clientes
∙ Custos transparentes e potencial de economia superior a 20 % em relação aos custos
totais
∙ O sistema CAD easyRoute apoia o planejamento de vias individuais e gera listas de peças e de encomenda.

∙ Customised cut-outs, mounting components
or customer-specific paintwork
∙ Transparent costs and potential saving up to
20 % in terms of overall costs
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∙ The easyRoute CAD system supports individual trunking routeing and generates part and
order lists.
∙ Drawing can be integrated into the customer‘s CAD system.

∙ Os desenhos podem ser utilizados pelo software CAD do cliente.

Fig. 1 – Projeto de um módulo com a ferramenta 3-D easyRoute
Fig. 1 – Design of component assemblies using easyRoute 3D system
Fig. 2 – Módulos para calhas industriais, PIK e de grade
Fig. 2 – Component assemblies of Industrial-, PIK-Trunking and wire
tray
Fig. 3 – Módulos de calha para cabo personalizados
Fig. 3 – Customised component assemblies

Vista geral da gama /Programme overview · 11

Calhas industriais – Passagem
de cabos econômica e segura
Industrial-Trunking – The
economic and secure cable
routeing solution
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Descrição do produto

Product description

∙ Percursos personalizados graças a peças de
diferentes formatos como cotovelos, saídas e
cruzamentos

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

∙ Seções transversais de 50 mm x 50 mm a
600 mm x 150 mm
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Fig. 1 – Módulo de calhas industriais
Fig. 1 – Industrial-Trunking component assemblies
Fig. 2 – Ligação com porcas de segurança incorporadas e parafusos de
fixação com lingueta de bloqueio
Fig. 2 – Coupler with pressed-in safety lock nuts and pawl safety
screws
Fig. 3 – Calha automóvel
Fig. 3 – Automobile-Trunking
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∙ A calha pode ser aberta em todo o percurso
em diferentes posições de cobertura. Vantagem: os cabos podem ser instalados.

∙ 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

∙ Percursos tridimensionais graças às peças de
diferentes formatos

∙ Robust and low-burr construction

∙ Construção robusta e com poucas rebarbas

∙ Different cover latches are available

∙ Diferentes fechos de cobertura
∙ Calhas e coberturas em chapa de aço, aço
inoxidável e alumínio e podem ser pintadas
conforme especificação do cliente.

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

∙ Possibilidade de projetar o percurso na ferramenta online easyRoute

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

∙ Calha automóvel para instalação no solo com
cargas de passagem de até 1200 N

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

∙ Gama abrangente de máquinas e ferramentas para efetuar reduções de comprimento e
aberturas (ver página 15)
∙ Disponível como componentes para montagem

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

Calha PIK – Passagem de
baixo volume de cabos
PIK-Trunking – Small volume
cable routeing
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1
Descrição do produto

Product description

∙ Calha de instalação para pequenas quantidades de cabo

∙ Installation trunking for a small number of
cables

∙ Secções transversais de 15 mm x 15 mm a
200 mm x 60 mm

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

∙ Possibilidade de abertura em todo o comprimento

∙ Can be opened over the whole length

∙ Combinável com a calha industrial
∙ Fechável com cobertura de encaixe prática

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

∙ Pode ser aberta a todo o comprimento.

∙ Can be opened along its whole length

∙ Peças de diferentes formatos para percursos
tridimensionais

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

∙ Proteção de arestas para saídas de cabo laterais e no final da calha

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

∙ A calha PIK está disponível em chapa de aço,
aço inoxidável e com pintura específica para
o cliente.

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

∙ Máquinas e ferramentas para trabalhar a calha (ver página 15)

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

∙ Disponível como componentes para montagem

∙ Available as component assemblies
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Fig. 1 – Módulo de calhas PIK
Fig. 1 – PIK-Trunking component assemblies
Fig. 2 – Diferentes tamanhos de calhas PIK
Fig. 2 – Different sizes of the PIK-Trunking
Fig. 3 – Calha para cabos PIK com abertura lateral e união roscada
para cabo blueglobe®
Fig. 3 – PIK-Trunking with lateral cut-out and blueglobe® cable gland
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Calha de grade – Sistema
aberto para indústrias
exigentes
Wire tray – The open system for
demanding industries

2
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1
Descrição do produto

Product description

∙ Sistema de calha aberta para cabos em aço
niquelado galvanicamente, em galvanizado a
quente e aço inoxidável

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

∙ Poucos componentes

∙ Low part count

∙ Elevada estabilidade

∙ High stability

∙ Visibilidade e flexibilidade

∙ Clarity and flexibility

∙ Limpeza fácil

∙ Easy to clean

∙ Realização de percursos sem peças de diferentes formatos

∙ Trunking can be routed without using accessory fittings

∙ Fechável com diversas variantes de cobertura

∙ Can be closed using a variety of cover variants

∙ Inúmeras formas de calha de grade

∙ Large numbers of wire tray shapes

∙ Tamanhos: 40 mm x 20 mm a 620 mm x
110 mm

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

∙ Sólida seção transversal do arame com elevada estabilidade e poucos pontos de suspensão

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

∙ Máquinas e ferramentas para trabalhar a calha (ver página 15)
∙ Disponível como componentes para montagem
Fig. 1 – Módulo de calhas de grade
Fig. 1 – Wire tray component assemblies
Fig. 2 – Calha de grade com peça em T moldada
Fig. 2 – Wire tray with formed T piece
Fig. 3 – Passagem de cabos aberta com cobertura em forma de
telhado
Fig. 3 – Open cable routeing with roof-shaped cover
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∙
Machines and tools for working with the
trunking (see page 15)
∙ Available as component assemblies

Máquinas e ferramentas –
Trabalho profissional e
rápido
Machines and tools –
Working professionally and
expeditiously

2

1
Descrição do produto

Product description

∙ Máquinas e ferramentas para trabalhar calhas
para cabos, também possível em calhas montadas

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

∙ Ferramentas de corte e puncionamento para
calhas industriais e PIK
∙ Acionamentos hidráulicos e manuais
∙ Corte preciso no comprimento, aberturas laterais ou furos precisos.

∙ Cutting and stamping tools for Industrial and
PIK-Trunking
∙ Hydraulically and manually operated drives
∙ Precise cutting to length, making lateral cutouts and holes

3

∙ Mobile tools for lateral notching

∙ Ferramentas portáteis para recortar lateralmente

∙ Mobile wire tray cutter for notching the side
walls

∙ Ferramenta portátil de corte de calhas de grade para recortar os painéis laterais

∙ Rapid return on investment through time savings

∙ Rápida amortização graças à economia de
tempo

∙ Low-burr cutting and cut-outs

∙ Cortes com poucas rebarbas e quebras

Fig. 1 – Ferramentas PFLITSCH para trabalhar calhas
Fig. 1 – PFLITSCH tools for working on trunking
Fig. 2 – Ferramenta de recorte para calhas PIK
Fig. 2 – Notching punch for PIK-Trunking
Fig. 3 – Corte fácil com o sistema de corte de calhas de grade mini
Fig. 3 – Simple cutting with the Mini wire tray cutter
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