Uzavřená trolej
40 A - 60 A

UZAVŘENÁ TROLEJ
40 A – 60 A
Produktová řada Mobilis INNO® představuje napájecí systém s patentovaným
spojením trolejí pro jeřáby a ostatní zařízení, která vyžadují pohyblivý napájecí přívod.
Předností troleje jsou malé zástavbové rozměry, jednoduchá montáž, spolehlivost
a snadná údržba.

Optimální řešení
pro dlouhé a rovné dráhy

Kompaktní trolej se čtyřmi
předmontovanými vodiči
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Koncová krytka
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Posuvný držák
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Trolej

4

Sběrač troleje

5

Unašeč
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Krytka spoje
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Pevný držák
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Průběžné napájení

Menší úbytek napětí na spojích
Díky velkým kontaktním plochám a neustále působícímu
optimálnímu přítlaku ve spojích.

®

Systém INNO představuje optimalizovanou variantu
produktové řady Mobilis ELITE®. Tak je možné realizovat
přímé dráhy do 250 m bez dilatačního prvku. Konstrukční
díly jsou navrženy pro jmenovité proudy 40 A a 60 A.
Výsledek: perfektní, spolehlivé a hospodárné řešení, které
je ideální pro řadu aplikací, u nichž není zapotřebí používat
množství různých variant Mobilis ELITE®.

IP23 pro venkovní použití
Dráhy do 250 m bez
dilatačního prvku
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Inovativní, jednoduché
a rychlé spojování
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Montáž bez nástrojů
Koncové nebo průběžné
napájení

Nízká hmotnost a úspora místa
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Průřez troleje INNO® je o 30 % menší než průřez troleje
ELITE®. Díky tomu je hmotnost troleje INNO® o 10 % nižší
než u ELITE®.

Napájení troleje
Může být realizováno jako koncové nebo průběžné.

1

2

MOBILIS
ELITE®

5

MOBILIS
INNO®

INOVACE – rychlé a bezpečné spojení trolejí!
Ušetřete čas při instalaci
Při objednávání Vaší troleje INNO® Vám postačí méně než
10 různých položek.
Komponenty INNO® nejsou zaměnitelné s komponenty
řady trolejí ELITE®. Vyjímku tvoří konzoly a unášeče.

Díky patentovanému způsobu montáže pomocí sponek
je možné provádět montáž snadno, rychle a bez použití
jakéhokoliv nástroje.
Sponku shora nasuňte a potom zatlačte pružinu úplně dolů.
Znamením správného spojení je slyšitelné zacvaknutí.
Případné rozpojení Vám může usnadnit speciální nástroj, který
je součástí každé dodávky.

CVAK

Uzavřená trolej INNO® doplňuje produktovou řadu Mobilis ELITE®. Optimalizací a kompaktností plně
odpovídá Vašim očekáváním v oblasti rovných standardních trolejí.

Podívejte se na způsob montáže spojů troleje INNO® na videu.

https://www.sltcomponents.com/mobilis-inno-uzavrena-trolej

Francouzská výroba
Koncepce systému Mobilis INNO® vznikla v závodě v Illkirchu v blízkosti
Strassbourgu, kde se tento systém i vyrábí.

SLT components, s. r. o., Štěpánkova 108, Chrudim CZ-537 01
Telefon: +420 602 102 225 • Mail: info@sltcomponents.com • Web: www.sltcomponents.com

