
Odvíječ kabelových cívek Vario 

Zařízení je navrženo uživatelem pro uživatele. Jeho robustní 

provedení může být rychle a pohodlně nastaveno podle vnitřního 

průměru cívky odvíjeného kabelu. 

Ze 300mm vysokého jádra je možné odmotat jakýkoliv typ kabelu 

bez rizika zamotání nebo zasukování kabelu. Balení kabelu nemá vliv 

na funkci odvíječe. Kabelovou cívku je na odvíječ možné nasunout 

samostatně nebo v  kartónu. Odvíječ je vhodný jak pro vnitřní, tak i 

venkovní použití. Uložení na bezpečných gumových podložkách 

nebo na mobilních kolečkách umožňuje snadnou a účinnou 

manipulaci s odvíjeným kabelem.  

 

 

 

 

 

 

 

Technické data 

Průměr odvíjecí desky  450 mm 
Průměr sloupce   150 – 260 mm 
Výška sloupce    

Vario 1   300 mm 
 Vario 2   150 mm 
Rozměry stojanu 
 Šířka   510 mm 
 Délka   460 mm 
Celková výška 

Vario 1   435 mm 
 Vario 2   285 mm 
Kapacita zátěže   50 kg 
Váha    12 kg 
 

 

 

 



Objednací klíč 

Vario 1  
Objednací klíč   A90201 
 
Vario 2 
Objednací klíč   A90202 
 
Doplňky 
Sada koleček    
Objednací klíč   A90301 
 
Vario 2 je pro svou celkovou výšku 150 mm výhodné i pro skladování a úsporu místa. 

 

Odvíječ kabelových cívek Vario Slim 

Vario Slim rozšiřuje a vylepšuje možnosti odvíjecích zařízení pomocí 
malého vnitřního průměru odvíjecího sloupku.  S těmito rozměry je 
Vario Slim vhodný i pro odvíjení malých kabelových cívek bez rizika 
zamotání či zasukování kabelu.  
Pokud již vlastníte Vario 1 nebo Vario 2, je možné je přestavět na 
Vario Slim pomocí jednoduché soupravy. Přestavba je rychlá, 
jednoduchá a za příznivou cenu. 
 

 

Technické údaje 

 
 Průměr odvíjecí desky  450 mm 
Průměr sloupce   95 mm 
Výška sloupce    

Vario 1   300 mm 
Rozměry stojanu 
 Šířka   510 mm 
 Délka   460 mm 
Celková výška 

Vario 1   435 mm 
Kapacita zátěže   50 kg 
Váha    8 kg 
 
Objednací klíč 

Vario Slim  
Objednací klíč   A90204 
 
Doplňky 
Sada koleček    
Objednací klíč   A90301 
 
Sado pro přestavbu 
Objednací klíč   A90205 



Odvíječ kabelových cívek Vario Clou 

 
VarioClou je obzvláště vhodný pro práci a manipulaci s nepraktickými 
kabely a těžkými kabelovými cívkami. VarioClue dokáže odmotávat 
kabely o průřezu 5 x 25mm2 nebo cívku o průměru až 750 mm bez 
ohledu na to, zda-li  je kabel ve stále fólii nebo jen samostatně 
smotán.  
VarioClou je prakticky bezúdržbové zařízení s jednoduchým designem 
a dlouhou životností. Odvíječ je vhodný jak pro venkovní, tak i vnitřní 
použití. Po dokončení práce se odvíječ jednoduše rozloží. 
 
 

 

 

Technická data 

 
Maximální zatížení  80 kg 
Průměr cívky    750 mm 
Průměr sloupku  min 150 mm, max. 260 mm 
Výška sloupku   350 mm 
Pracovní plocha  800 x 800 mm 
Váha    8,5 kg 
Prostot pro skladování  170 x 170 x 455 mm 
 
  


