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Bir aile şirketi olan PFLITSCH yaklaşık 100 
yıldır inovatif teknik ve hizmet uzmanı ola-
rak faaliyet göstermektedir. Geleceğe dö-
nük orta ölçekli firma, yeni "Passion for the 
best solution" iddiasıyla global müşterilerini 
ikna ediyor. Bireysel çözümlerle ilgili tutku, 
inovasyon gücü, müşteri odaklılığı; Hüc-
keswagenli aile şirketinin başarı modelidir.  

Şirket, dünyanın her tarafında "Made in Ger-
many" kalitesini temsil eden kablo rakorları ve 
kablo kanalları ile gurur duymaktadır. PFLITSCH 
ürünleri bir kalite sözüyle süslemektedir. Karak-
teristik on iki oluklu altı kenarlı marka işareti 
sektörde çok iyi bilinmektedir. Uluslararası tek-
noloji lideri olarak PFLITSCH iyi bir isim yapmış-
tır. Orta ölçekli işletme yenilikçi ürün çözümleri-
ni CAD planlamasından montaja hazır aksama 
kadar uzanan bir hizmet yelpazesi ile kombine 
etmektedir. 
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Şek. 1 – PFLITSCH firma sahası
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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Şek. 1 – PFLITSCH firmasının işletme sahası
Fig. 1 – Factory premises of PFLITSCH

Şek. 2 – PFLITSCH gösteri aracı
Fig. 2 – The PFLITSCH show truck

Şek. 3 – Nürnberg’deki SPS 2015 fuarında PFLITSCH fuar standı
Fig. 3 – PFLITSCH trade fair stand at the SPS 2015 in Nuremberg
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Müşteriye özgü uygulamalar dünyanın her 
yerinde mevcuttur. PFLITSCH, sektörün bu 
farklı taleplerini tanımaktadır. Vibrasyon di-
rencinden kimyasal direncine, iyi temizlenebi-
lirliğe kadar: PFLITSCH müşterileri ile birlikte 
uygun çözümler üzerinde çalışır. Tutkuyla.  

Hedef pazarlar:
· Demiryolu endüstrisi
· Kimya endüstrisi/petrol ve gaz
· Elektronik sanayi
· Enerji
· Gıda/ilaç endüstrisi
· Makine ve tesis mühendisliği/robotlar ve 
· Otomasyon
· Telekomünikasyon.

PFLITSCH, satış ortaklarından oluşan dünya 
çapında bir ağ yapısıyla müşteriye yakınlık sağ-
lamaktadır. Müşteriye özgü çözümlerde ortak 
çalışma söz konusu olduğunda PFLITSCH bir 
partner ve bir uzman olarak rol almaktadır. Fi-
kir ve talepler tutarlı bir şekilde piyasaya hazır 
çözümlere entegre edilmektedir. Sürekli uygu-
lanan kalite yönetimi ile PFLITSCH, kalıcı yüksek 
kaliteyi garanti etmektedir. 

Sertifikasyonu ulusal ve uluslararası ünlü test 
kurumları tarafından verilmiştir. Kendi test la-
boratuvarında kapsamlı ekipmanlar kullanmak-
tadır. Bunların arasında klima dolapları, çekme, 
darbe ve basınç test makineleri ile müşteriye 
özgü testlerin uygulanmasına olanak sağlayan 
toz ve su koruma test sistemleri mevcuttur. Ayrı 
bir EMU laboratuvarına EMU kablo rakorları 
mercek altına alınmaktadır. 

Mevcut program genel görünümü PFLITSCH 
kablo rakor ve kanalları hakkında kompakt bir 
genel bakış sunar.

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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Ürün açıklaması

∙  Çeşitli uygulama alanları için az miktarda ürün

∙  Küresel sızdırmazlık elemanı EN 62444, B 
sınıfına kadar çok yüksek gerilim alma sağla-
maktadır.

∙  Büyük sızdırmazlık alanları için çıkarılabilir giriş

∙  Koruma türü IP 68 ila 15 bar ve IP 69K

∙  Pirinç, paslanmaz çelik ve plastikten rakor 
gövdesi

∙  TPE ve yüksek sıcaklık silikondan sızdırmazlık 
elemanı

∙  M8 ila M85, 2 mm ila 76 mm kablo çapı

∙  Baskı cıvatasını ve sızdırmazlık elemanı üzerin-
de açık tanımlama

∙  EHEDG ve DGUV uyarınca sertifikalı hijyen uy-
gulamaları modeli

∙  Patlayıcı ortam ve EMU çözümleri (bkz. Sayfa 
6+7)

∙  Yüksek basınçlı model 30 bar’a kadar IP 68 
koruma türünü karşılar (bir saate kadar)

12
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Şek. 1 – blueglobe® kablo rakoru
Fig. 1 – blueglobe® cable gland

Şek. 2 – Hijyenik Tasarım uygunluğunda PFLITSCH kablo rakoru
Fig. 2 – PFLITSCH cable gland complying with hygienic design

Şek. 3 – Yüksek sıcaklık aralıkları için blueglobe HT®

Fig. 3 – blueglobe HT® for high temperature ranges

blueglobe® – En yüksek talep-
lerin standardından çok daha 
ileride
 
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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Şek. 1 – UNI Dicht® kablo rakoru, yarıklı çoklu sızdırmazlık elemanlı
Fig. 1 – Cable gland uNI Dicht® with slit multiple sealing insert

Şek. 2 – UNI Wellrohr kablo rakoru
Fig. 2 – uNI corrugated conduit cable gland

Şek. 3 – UNI Dicht® kablo rakoru, PVDF malzemeden
Fig. 3 – uNI Dicht® cable gland made of PvDF
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UNI Dicht® – Seri modülden 
bireysellik

uNI Dicht® – Individuality  
thanks to the modular system

Ürün açıklaması

∙  6.000 üzerinde bileşene sahip sistem modülü 
bireysel çözümler sunar (M4 ila M120/Pg 7 ila 
Pg 48).

∙  Tekli veya çoklu kablolar, yassı ve özel kablolar 
ile hazır kablolar için sızdırmazlık elemanları

∙  Pirinç, paslanmaz çelik, PA ve PVDF plastikten 
rakor gövdesi

∙  TPE, TPE-V ve silikondan iyi dayanım ve geniş 
kullanım sıcaklığı aralıklarına sahip sızdırmaz-
lık elemanları

∙  Yumuşak sıkma sayesinde IP 68 (10 bar’a ka-
dar)/IP 69K koruma türleri sağlanır.

∙   Metrik ve Pg bağlantı dişi ile NPT ve inç bağ-
lantı dişleri

∙  90° kablo kılavuzu için dirsek rakorları

∙  Hortumlarla kombine edilebilir (bkz. Sayfa 8)

∙  Patlayıcı ortam ve EMU modelleri (bkz. Sayfa 
6+7)

∙  EN 45545 uyarınca yangın güvenliği

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 
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Ürün açıklaması

∙  Ateşleme koruması türleri "e" (yüksek güven-
lik) ve "d" (basınca dayanıklı kapsülleme) ve 
gazlar, tozlar için cihaz sınıfı II olarak onaylıdır

∙  1, 2, 21 ve 22 bölgelerinde kullanılabilir

∙   UNI Dicht® ve blueglobe® ürün özellikleri ko-
runur (Sayfa 4+5).

∙  M8 ila M85/Pg 7 ila Pg 48

∙  EN 60079-0, EN 60079-7 ve EN 60079-31 
uyarınca onaylı

∙  Koruma türü IP 68 (15 bar’a kadar)

∙  Pirinç ve paslanmaz çelikten rakor gövdesi

∙  IECEx ve EAC onaylı

∙  EMU modelleri

∙  Çoklu kablo rakorları

12
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Şek. 1 – UNI Ex Dicht – Çoklu sızdırmazlık elemanlı kablo rakoru
Fig. 1 – uNI ex Dicht – cable gland with multiple cable sealing insert

Şek. 2 – Patlayıcı ortam kablo rakoru UNI Ex Dicht 2M
Fig. 2 – ex cable gland uNI ex Dicht 2M

Şek. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
Fig. 3 – blueglobe TrI® ex-e II

Patlayıcı ortam kablo rakorla-
rı – Patlama tehlikesi bulunan 
bölgelerde maksimum gü-
venlik
 
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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Şek. 1 – Pirinçten blueglobe TRI®
Fig. 1 – blueglobe TrI® made of brass

Şek. 2 – UNI EMC Dicht – Ekranlama örgüsü iç konidedir
Fig. 2 – UNI EMC Dicht – braided shield on the inner cone

Şek. 3 – KoKeT® – IEC 62153-4-10 uyarınca ölçüm yöntemi
Fig. 3 – kokeT® – measuring process referred to IeC 62153-4-10
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Mükemmel ekranlama sö-
nümlemesi için EMU kablo 
rakorları

eMC cable glands for excep-
tional screening attenuation

Ürün açıklaması

∙  Farklı uygulamalar için farklı EMU kablo ra-
korları

∙  M12 ila M85/Pg 9 ila Pg 48

∙  Emniyetli 360° kontaklama

∙  IEC 62153-4-40 uyarınca test edilmiş yüksek 
sönümleme

∙  Yüksek akım taşıma kabiliyeti

∙  Yumuşak sıkmanın yalıtım prensibi

∙   UNI Dicht® ve blueglobe® programından mo-
deller

∙  Pirinç ve paslanmaz çelikten rakor gövdesi

∙  Patlama korumalı modeller

∙   KoKeT® – 62153-4-10 sayılı IEC normu uya-
rınca ekranlama etkisinin tespiti için PFLITSCH 
tarafından geliştirilmiş ölçüm yöntemi

∙  Denizcilik uygulamaları için çözümler

∙  Standart kablo rakorları için genişletme olarak 
EMU adaptörü ve sabit enerji kabloları için bö-
lünmüş EMU bağlantı desteği

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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Ürün açıklaması

∙  Hortum adaptörlü kablo rakorları

∙  UNI Dicht® sistemi ile uyumlu

∙  Oluklu boru ve farklı hortumlar için uygun

∙   UNI Dicht® sızdırmazlık prensibi kabloya IP 68 
koruma türünü karşılar.

∙  Yassı hortumlar, çelik örgülü hortumlar, oluklu 
borular vb. için adaptör.

∙   EMU korumalı hortum kablo rakorları

∙  Metrik ve Pg bağlantı dişlisi, inç ve NPT

∙  Koruyucu hortumlar için sızdırmazlık eleman-
sız hortum rakorları (koruma türü IP 54)

∙  Diğer hortum türlerine bireysel adaptasyon

∙  Montajı kolay

12
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Şek. 1 – Serbest ekranlama örgülü kablo üzerinde UNI HF-UL Dicht
Fig. 1 – uNI HF-uL Dicht on a cable with stripped shielding 

Şek. 2 – UNI SVD hortum kablo rakoru
Fig. 2 – uNI SvD hose cable gland

Şek. 3 – PVDF’ten UNI Wellrohr kablo rakoru
Fig. 3 – uNI corrugated conduit cable gland made of PvDF

Mekanik ve termal koruma 
için hortum kablo rakorları ve 
hortum rakorları
 
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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Şek. 1 – M25 boyutunda UNI Split Gland® ve UNI Split Gland® HD
Fig. 1 – uNI Split Gland® and uNI Split Gland® HD in size M25

Şek. 2 – Kablo demeti üzerine monte edilmiş UNI Split Gland®

Fig. 2 – uNI Split Gland® installed on a cable bundle

Şek. 3 – Polikarbonattan bölünmüş UNI Split Gland® kablo rakoru
Fig. 3 – Splittable cable glands uNI Split Gland® made of polycarbonat

UNI Split Gland® – Kolay 
montaj için tamamen bölü-
nebilir kablo rakoru

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

Ürün açıklaması

∙   Plastik ve metalden tamamen bölünebilir kab-
lo rakoru

∙   UNI Dicht® programından yarıklı sızdırmazlık 
elemanlarında geniş seçim olanağı

∙   Hazır kabloların geçişi için tüm boru çapının 
kullanılması

∙  Koruma türü IP 67

∙  EN 62444 uyarınca yüksek gerilim alımı

∙  Az sayıda bileşen sayesinde kolay montaj

∙  Kolay sökme

∙  -20 °C ile +80 °C arası uygulama sıcaklık ara-
lığı

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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Ürün açıklaması

∙   Hazır kabloların geçişi için bölünebilir flanş 
sistemi

∙  2,0 mm ila 20,5 mm kablo çapları için

∙  UNI Dicht® sızdırmazlık prensibi emniyetli kab-
lo koruması ve yüksek derecede gerilim alımı 
sağlar.

∙   UNI Dicht® sisteminden sızdırmazlık elemanla-
rıyla kombine edilebilir

∙   Çepeçevre yalıtım sayesinde IP 66 koruma 
türü.

∙   Çerçeve plakası ve baskı vidaları PA plastik-
ten veya zorlu endüstriyel ortamlar için çinko 
dökümden

∙  24 kutuplu konektörlerin kesitlerine uyar

12
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Şek. 1 – UNI Flange® parçaları
Fig. 1 – Individual components of the UNI Flange®

Şek. 2 – Çinko dökümden UNI Flange® HD
Fig. 2 – UNI Flange® HD made of zinc die casting

Şek. 3 – Gövdeye monte edilmiş UNI Flange®

Fig. 3 – UNI Flange® installed on a housing

UNI Flange® – Hazır kablolar 
için de emniyetli geçiş
 
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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Şek. 1 – 3 boyutlu planlama aracı easyRoute ile bir aksamın planlanması
Fig. 1 – Design of component assemblies using easyroute 3D system

Şek. 2 – Endüstri, PIK ve ızgara kanallarının aksamları
Fig. 2 – Component assemblies of Industrial-, PIk-Trunking and wire tray

Şek. 3 – Müşteriye özgü kablo kanalı aksamı
Fig. 3 – Customised component assemblies
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Aksamlar 4.0 – Sabit fiyata 
montaja hazır kanal sistem-
leri

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

Ürün açıklaması

∙  Danışmanlık, planlama, hazırlama ve montaj 
– hepsi tek elden

∙  Kablo kanalı aksamları sabit fiyata zamanında 
teslim edilir.

∙  Müşteriye özgü çıkıntılar, sabitleme parçaları 
veya müşteriye özgü boyamalar

∙  Şeffaf maliyetler ve genel maliyet bakışında 
%20 üzerinde tasarruf potansiyeli

∙  CAD sistemi easyRoute, bireysel mesafe plan-
lamasında destek olur, parça ve sipariş listeleri 
oluşturur.

∙  Çizimler, müşterinin CAD sistemi içine entegre 
edilebilir.

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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Ürün açıklaması

∙  Dirsek, çıkışlar veya kavşaklar gibi kalıp parça-
lar içinden bireysel güzergah akışı

∙  Enkesitler 50 mm x 50 mm ila 600 mm x 150 
mm

∙  Kanal tüm güzergah boyunca farklı kapak 
konumlarında açılabilir. Avantaj: Kablolar yer-
leştirilebilir.

∙  Kalıp parçaları içinden üç boyutlu yönlendirme

∙  Sağlam ve çapaksız tasarım

∙  Çeşitli kapak tıpaları temin edilebilir

∙  Gövde ve kenarlar saç çelikten imal edilmiştir, 
Müşteri nin istediği özelliğe göre paslanmaz 
çelik ve alüminyuma boyanabilir.

∙  Yönlendirme Online-Tool easyRoute üzerin-
den planlanabilir

∙  1.200 N’a kadar basma yükleri ile taban tesi-
satları için otomobil kanalı

∙  Kısaltma ve çıkıntılar için kapsamlı makine ve 
alet programı (bkz. Sayfa 15)

∙  Aksam olarak temin edilebilir

12
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Şek. 1 – Endüstriyel kanal aksamı
Fig. 1 – Industrial-Trunking component assemblies

Şek. 2 – Preslenmiş emniyet şapkalı somunlar ve cırcır kilitleme vidaları 
ile bağlantı

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

Şek. 3 – Otomobil kanalı
Fig. 3 – Automobile-Trunking

Endüstriyel kanal – Ekonomik 
ve emniyetli kablo yönlendir-
me çözümleri
 
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
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Şek. 1 – PIK kanal aksamı
Fig. 1 – PIk-Trunking component assemblies

Şek. 2 – PIK kanalının farklı boyutları
Fig. 2 – Different sizes of the PIk-Trunking

Şek. 3 – Yan çıkıntılı ve blueglobe® kablo rakorlu PIK kablo kanalı
Fig. 3 – PIk-Trunking with lateral cut-out and blueglobe® cable gland

1 2

PIK kanalı – Küçük hacimler 
için kablo yönlendirme

PIk-Trunking – Small volume 
cable routeing

Ürün açıklaması

∙   Az miktarda kablo için tesisat kanalı

∙  Enkesitler 15 mm x 15 mm ila 200 mm x 60 
mm

∙  Kesintisiz döşenebilir

∙  Endüstriyel kanalla kombine edilebilir

∙  Pratik mandallı kapakla kapatılabilir

∙  Tüm uzunluk boyunca açılabilir.

∙  Üç boyutlu yönlendirme için kalıp parçaları

∙  Yan kablo çıkışları için ve kablo ucunda kenar 
koruması

∙  PIK kanalı çelik sac, paslanmaz çelik ve müşte-
riye özel boya ile temin edilebilir.

∙  Kanalın işlenmesi için makine ve aletler (bkz. 
Sayfa 15)

∙   Aksam olarak temin edilebilir

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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Ürün açıklaması

∙  Galvanik nikelajlı, galvanik izolasyonlu çelik 
veya paslanmaz çelikten açık kablo kanal sis-
temi

∙  Az miktarda parça

∙  Yüksek dayanıklılık

∙  Açıklık ve esneklik

∙  Kolay temizlenir

∙  Kalıp parçası gerektirmeyen yol hazırlığı

∙  Çeşitli kapak modelleriyle kapatılabilir

∙  Çok sayıda kafes kanal kalıpları

∙   Ebatlar: 40 mm x 20 mm ila 620 mm x 110 
mm

∙   Yüksek dayanımlı ve az sarkmalı sağlam tel 
kesitler

∙   Kanalın işlenmesi için makine ve aletler (bkz. 
Sayfa 15)

∙  Aksam olarak temin edilebilir

12
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Şek. 1 – Kafes kanal aksamı
Fig. 1 – Wire tray component assemblies

Şek. 2 – Kalıp T parçalı kafes kanal
Fig. 2 – Wire tray with formed T piece

Şek. 3 – Çatı biçimli kapakla açık kablo yönlendirme
Fig. 3 – open cable routeing with roof-shaped cover

Kafes kanal – Yüksek talepli 
sektörler için açık sistem
 
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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Şek. 1 – Kablo kanalı işlemleri için PFLITSCH aletleri
Fig. 1 – PFLITSCH tools for working on trunking

Şek. 2 – PIK kanalları için çentik açma aleti
Fig. 2 – Notching punch for PIk-Trunking

Şek. 3 – Mini kafes kanal makası ile kolay kesim
Fig. 3 – Simple cutting with the Mini wire tray cutter

Makine ve aletler – Profes-
yonel ve zaman tasarruflu 
çalışma

Machines and tools  –
Working professionally and 
expeditiously

Ürün açıklaması

∙  Kablo kanallarının işlenmesi için makine ve 
aletler, monteli kanallarda da mümkün

∙   Endüstriyel kanal ve PIK kanalı için kesme ve 
delme aletleri

∙   Hidrolik ve manuel işletimli tahrikler

∙  Kısaltma, yan çıkışlar veya delikler hassas bir 
şekilde elde edilir.

∙  Yanal çentik açma için mobil aletler

∙  Köprülerde çentik açma için mobil kafesi ka-
nal makasları

∙  Zaman tasarrufu sayesinde kısa amorti süresi

∙  Çapaksız kesim ve çıkışlar

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
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