Bębny kablowe o napędzie sprężynowym - ogólne informacje techniczne
Spring-driven cable reels - general technical data

Bębny sprężynowe mają za zadanie nawijać oraz rozwijać w sposób uporządkowany różnego rodzaju przewody, węże elastyczne oraz liny - pracujące przede wszystkim przy takich urządzeniach jak dźwigi, układarki a także w oczyszczalniach ścieków.
Bębny sprężynowe napędzane są poprzez sprężyny płytkowe, dzięki czemu stanowią bardzo korzystną alternatywę cenową
w stosunku do bębnów silnikowych - znajdując swoje zastosowanie przede wszystkim przy urządzeniach ruchomych nie posiadających własnego zasilania.

Spring-driven cable reels serve for the controlled reeling on and off of cables, hoses or ropes - mainly for cranes,
stacking devices or in waste water technology. Driven by means of spiral leaf springs they present a well priced
alternative with regard to the motor-driven cable reels - especially for movable devices without internal power supply.

Sprężyny

W naszych bębnach stosujemy sprężyny płytkowe wykonane z wysokiej klasy stali sprężynowej o długiej żywotności.
Sprężyny pracują w sposób przedstawiony na poniższym
diagramie.
Siły sprężyn podane w tabelach na dalszych stronach katalogu należy traktować jako maks. uzyskiwaną siłę Z
(w odniesieniu do konkretnego korpusu bębna). Podczas
uruchamiania bębna należy zwrócić uwagę na dane znajdujące się na tabliczce znamionowej informujące o ilości obrotów bębna podczas wstępnego naciągania sprężyn, ilości
obrotów roboczych i rezerwowych urządzenia.

Springs

Springs of high-quality texture-roller spring steel with a long
lifespan are used. The springs conduct as shown in the diagram.
The spring forces indicated in the selection list are the max.
achievable forces Z (referred to the corresponding reel
body core). The pre-tensioning-, working- and reserve-turns
to be observed during commissioning are indicated on the
type plate of the reel.

Lmax: maks. długość robocza kabla do zwinięcia
maximum operationally reelable cable length
n a:
dopuszczalna ilość obrotów roboczych bębna
operationally admissible working-turns
nv:
wymagana ilość obrotów bębna w celu wstępnego naciągnięcia sprężyn
required pre-tensioning turns
ilość obrotów rezerwowych
nr:
reserve-turns
Fa: resztkowa siła ciągu kabla przy przewodzie całkowicie nawiniętym
na korpus bębna
rest tensile force with fully reeled cable
Fe: zwrotna siła ciągu kabla przy przewodzie całkowicie rozwiniętym
return tensile force with fully reeled off cable
Z:
Siła wymagana do odwinięcia kabla
required tensile force while pulling the cable off
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Korpus bębnowy

Tarcze obrzeżnikowe bębna sprężynowego wykonane są z blachy ocynkowanej, wygiętej na zewnątrz bębna.
Korpus nawojowy z blachy w celu ochrony przed korozją pokryty jest dodatkowo warstwą poliestru. Nasada
mocująca bębna wykonana jest ze stali ocynkowanej. Na specjalne życzenie klienta tarcze obrzeżnikowe bębna
oraz nasada mocująca mogą również zostać dodatkowo pokryte warstwą poliestru.

Reel body

The flanges of the spring-driven cable reel are made of
sendzimir-galvanized sheet metal plates which are extremely crimped at the outer diameter. The winding core is
made of sheet metal with a corrosion protection of polyester-powder coating.
The reel body flange is made of galvanized steel. Upon
request the flanges and the reel body flange can be additionally polyester-powder coated.

Złącze obrotowe

Złącza obrotowe wykonywane są dla napięcia znamionowego maks. 400/500 V.
W zależności od wielkości i zastosowania bębna sprężynowego pierścienie złącza obrotowego mogą być przystosowane zarówno do przesyłu
danych (zakres mA / systemy sygnałów Profibus) jak i prądów siłowych
o natężeniu maks. 200 A.
Poszczególne dopuszczalne obciążenia prądowe znajdziecie Państwo
w tabelach na kolejnych stronach katalogu.
Obudowa złącz obrotowych przy obciążalności prądowej maks. do 100 A
wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Dodatkowo umieszczone są otwory przewietrzające. Obudowa ta jest
wykonana w klasie ochrony IP 65.
Przy obciążalności prądowej powyżej 100 A i przy wersjach niestandardowych obudowa złącza wykonana jest z blachy pokrytej warstwą poliestru
w klasie ochrony IP 55.

Slipring assembly

The slipring assemblies are designed for an operational voltage of max. 400 / 500 V.
Depending on the size and the application of the spring-driven cable reel both sliprings for the data transmission
(mA-range / data bus systems) and sliprings for power transmission (up to max. 200 A) can be used.
The individually admissible amperages of the slipring assemblies can be gathered from the selection list.
The material of the housings for slipring assemblies of up to 100 A is glass-fibre reinforced plastic. Additionally,
these housings are equipped with a ventilation. The plastic housings correspond to protection class IP 65.
With amperages of more than 100 A and with special versions the housings are made of sheet metal with polyester-powder coating. The sheet metal housings correspond to protection class IP 55.
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Dobór przewodu bębnowego
Cable selection

Na stronie 6 znajduje się lista kabli bębnowych, dla których zaprojektowane są bębny sprężynowe firmy STEMMANN.
Przy wyborze kabla należy zwrócić uwagę na dane podawane przez producenta kabla oraz odpowiednie obowiązujące przepisy.
W katalogu przedstawione są tylko i wyłącznie cylindryczne bębny sprężynowe o nawoju swobodnym. Dlatego też
ważne jest aby przy doborze odpowiedniego przekroju żył, zwłaszcza przy dużej ilości kabla do zwinięcia, zwrócić
uwagę na ilość warstw przewodu na korpusie bębnowym.

On page 6 you will find a selection of cables for which our spring-driven cable reels are suitable.
When selecting the cable to be reeled the information of the cable supplier and the corresponding regulations
have to be observed.
The spring-driven cable reels in this list are cylindrically uncontrolled-winding reels. Thus, especially with long winding lengths the number of layers on the reel body has to be observed when the core-cross section is determined.

Założenia ogólne przy doborze długości przewodu

Obliczając odpowiednią długość kabla należy zastosować się do poniższych wskazówek:
- do nawinięcia na korpus bębnowy należy przewidzieć długość roboczą kabla do zwinięcia (Lw) + 2 dodatkowe
zwoje jako odciążenie ciągu kabla, które przy całkowitym rozwinięciu przewodu muszą pozostać na korpusie
bębna
· długość przewodu potrzebną do podłączenia do szczotkotrzymaczy
· długość przewodu potrzebną do podłączenia do punktu zasilania (skrzynki przyłączeniowej)
· długość rezerwową na wysokość posadowienia bębna (przy poziomej pracy bębna)
· długość L0 (pionowa praca bębna)

General basic principles for determination of the cable length

When determining the complete cable length to be reeled the following has to be observed:
- only put as much cable on the reel body as is required for the winding (LW) + 2 additional windings as tension
relief which have to stay on the reel body when the cable is completely pulled off
- connection length for the connection to the brush holders
- connection length for the connection within the feeding point
- length for the mounting height h (horizontal cable pay-off)
- length for L0 (vertical cable pay-off)
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Założenia ogólne przy doborze bębna sprężynowego
General basic principles for designing the reel

Tabele niniejszego katalogu przedstawiają bębny sprężynowe do zastosowania w pracy poziomej lub pionowej.

In the tables of this selection list spring-driven cable reels for the application “horizontal cable pay-off“ or “vertical
cable pay-off“ are indicated.

Poziome odwijanie kabla
Horizontal cable pay-off

Odwijanie kabla w 1 stronę
Cable pay-off to 1 direction

Odwijanie kabla poziomo w 2 strony
Cable pay-off to 2 directions

Odwijanie kabla pionowo w dół
Vertical cable pay-off downwards
Założenia do pracy poziomej bębna
- odwijanie kabla w 1 lub 2 strony
- odkładanie się kabla na płaskiej powierzchni ciągłej
lub na wspornikach ale w odległości mniejszej niż co 1 m
- wysokość posadowienia bębna ponad miejscem odkładania
się kabla maks. 1 m
- nie przewidziano przekierowania kabla przez rolki
prowadzące kabel
- prędkość jazdy użytkownika od 10 m/min do maks. 60 m/min.
- przyspieszenie maks. 0,3 m/s²
Preconditions for horizontal cable pay-off
- cable pay-off to 1 or 2 directions
- cable deposit on a continuous surface or on supports in
distances of less than 1 m
- mounting height from cable deposit to reel centre max. 1 m
- a cable diversion is not taken into consideration
- travel speed 10 m/min up to max. 60 m/min
- acceleration max. 0.3 m/s²

Założenia do pracy pionowej bębna
- wysokie posadowienie bębna
- odwijanie kabla pionowo w dół
- prędkość podnoszenia 10 m/min - maks. 40 m/min
- przyspieszenie maks. do 0,3 m/s²
- długość kabla wolno zwisającego L0 nie została uwzględniona

Odwijanie kabla pionowo w dół

Vertical cable pay-off

Preconditions for vertical cable pay-off downwards
- reel arrangement on top
- cable pay-off vertically downwards
- travel speed 10 m/min up to max. 40 m/min
- acceleration max. 0.3 m/s²
- a freely suspending cable length L0 was not taken into consideration
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Jeśli planujecie Państwo inne zastosowanie bębna lub którykolwiek z wymienionych parametrów jest niezgodny
z wymienionymi, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę (patrz arkusz pytań str. 32).

Should your application deviate from one of the a.m. items or should one of the following criteria not apply we will
be pleased to make an individual quotation for you (cf. questionnaire on page 32).
Poniższe sytuacje wymagają wcześniejszego ustalenia z Producentem:
- zmienne prędkości jazdy (< 10 m/min)
- duże drgania (brak równego podłoża)
- zastosowanie w warunkach morskich lub agresywnym środowisku/ środowisku z oparami solnymi
- temperatury poniżej -15 ºC
- duże przekierowania / odcinki łukowe
- konieczność przekierowania kabla*
* Jeśli zaistnieje konieczność przeprowadzenia kabla np. przez rolki prowadzące kabel lub urządzenie rolkowe,
należy koniecznie zachować odstęp między korpusem bębna a urządzeniem przekierowującym. Odstęp musi wynosić 6 x szerokość nawojowa bębna.
Bęben sprężynowy jest zaprojektowany do bezkolizyjnego i bezproblemowego nawijania i odwijania kabla, tak więc
należy unikać zbędnych urządzeń przekierowujących kabel oraz zbyt małych rolek prowadzących.
With the following extreme ambient influences you will have to contact company STEMMANN-TECHNIK:
- crawling speeds (< 10 m/min)
- strong vibrations
- application at sea or salty / aggressive air
- temperatures below -15 °C
- strong diversions
- compulsory guide*
* If a compulsory guide (e.g. diverting rollers, roller guide) is existing a distance of 6 x winding width of the reel
body has to be kept between compulsory guide and reel body.
The spring-driven cable reel has to be arranged in such a way that the cable can be reeled on and off freely and
without obstructions. Compulsory guides and too small diverting rollers have to be avoided in any case.
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Dobór odpowiedniego bębna kablowego
Selection of the required cable reel
Bęben należy dobierać uwzględniając poniższe wskazówki:
- Parametry kabla do zasilania urządzenia ruchomego muszą być znane. Po doborze typu i przekroju przewodu
bębnowego należy ustalić czy będzie on rozwijany poziomo czy pionowo w dół (por. tabele poniżej).
- Mając dobrany już właściwy kabel a także uwzględniając dane z poniższej tabeli zostaniecie Państwo
skierowani na odpowiednią stronę niniejszego katalogu, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje
na temat konkretnego bębna.
You will find the suitable spring-driven cable reel for your special requirements as follows:
- The cable for your electrical machine has to be known. A further precondition is the application type:
“horizontal cable pay-off“ or “vertical cable pay-off downwards“ (cf. tables below).
- By means of the cable that you are using and the tables on this page you will be referred to one of the
selection tables for spring-driven cable reels following later in this catalogue. In these selection tables you
will find detailed information regarding the required spring-driven cable reel.
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Bębny sprężynowe, typ „TLF 123”
Spring-driven cable reel, series “TLF 123“

Wymiary „a” oraz „D” podane są w tabelach na str. 8 do 17.
The dimensions “a“ and “D“ you will find in the selection tables on pages 8 to 17.

Na zdjęciu bęben sprężynowy typu TLF 123 z 8-biegunowym złączem obrotowym na 10 A.
The picture shows a spring-driven cable reel of series 123 with an 8-poles-slipring assembly for 10 A.
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Bębny sprężynowe, typ „TLF 190”
Spring-driven cable reel, series “TLF 190“

Wymiary „a” oraz „D” podane są w tabelach na str. 8 do 17.
The dimensions “a“ and “D“ you will find in the selection tables on pages 8 to 17.

Na zdjęciu bęben sprężynowy TLF 190 z 4-biegunowym złączem obrotowym na 25 A, z dodatkową blokadą biegu
zwrotnego oraz nawiniętym przewodem.
The picture shows a spring-driven cable reel of series 190 with a 4-poles-slipring assembly for 25 A, an additional
return motion locking and laid on cable.
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Bębny sprężynowe, typ „TLF 280”
Spring-driven cable reel, series “TLF 280“

Wymiary „a” oraz „D” podane są w tabelach na str. 8 do 17.
The dimensions “a“ and “D“ you will find in the selection tables on pages 8 to 17.

Na zdjęciu bęben sprężynowy TLF 280 z 7-biegunowym złączem obrotowym do przekazu prądu o natężeniu do 25 A.
The above picture shows a spring-driven cable reel of series 280 with a 7-poles-slipring assembly for current
transmissions of up to 25 A.
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Bębny sprężynowe, typ „TLF 300”
Spring-driven cable reel, series “TLF 300“

Wymiary „a” oraz „D” podane są w tabelach na str. 8 do 17.
The dimensions “a“ and “D“ you will find in the selection tables on pages 8 to 17.

Na zdjęciu bęben sprężynowy TLF 300 z 40-biegunowym złączem obrotowym do przesyłu danych sterowniczych
oraz sygnałowych.
The above picture shows a spring-driven cable reel of series 300 with a 40-poles-slipring assembly for dataand control signals.
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Bębny sprężynowe, typ „TLF 400”
Spring-driven cable reel, series “TLF 400“

Wymiary „a” oraz „D” podane są w tabelach na str. 8 do 17.
The dimensions “a“ and “D“ you will find in the selection tables on pages 8 to 17.

Na zdjęciu bęben sprężynowy TLF 400 z 14-biegunowym złączem obrotowym na 20 A w całości pokryty powłoką
poliestrową, wyposażony w dodatkowy dławik umieszczony w nasadzie mocującej bębna.
The above picture shows a spring-driven cable reel of series 400 with a 14-poles-slipring assembly for 20 A as
well as a complete polyester-powder coating and additional cable gland inside the attachment flange.
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Bębny sprężynowe, typ „TLF 500”
Spring-driven cable reel, series “TLF 500“

Wymiary „a” oraz „D” podane są w tabelach na str. 8 do 17.
The dimensions “a“ and “D“ you will find in the selection tables on pages 8 to 17.

Na zdjęciu bęben sprężynowy TLF 500 z 5-biegunowym złączem obrotowym na 100 A.
The above picture shows a spring-driven cable reel of series 500 with a 5-poles-slipring assembly for 100 A.
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Bębny sprężynowe, typ „TLF 600”
Spring-driven cable reel, series “TLF 600“

Wymiary „a” oraz „D” podane są w tabelach na str. 8 do 17.
The dimensions “a“ and “D“ you will find in the selection tables on pages 8 to 17.

Na zdjęciu bęben sprężynowy TLF 600 z 4-biegunowym złączem obrotowym na 200 A w obudowie wykonanej
z blachy.
The above picture shows a spring-driven cable reel of series 600 with a 4-poles-slipring assembly for 200 A and
a sheet metal-cover.
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Osprzęt dodatkowy do bębnów kablowych o napędzie sprężynowym
Accessories for spring-driven cable reels

Lejek przekierowujący z bębnem odciążającym ciąg
Diverting funnel with tension relief reel

Lejek zapewnia bezkolizyjną zmianę kierunku układania się kabla przy przejeżdżaniu bębna przez punkt zasilania. Bęben odciążający ciąg przejmuje siłę ciągu kabla w taki sposób aby nie oddziaływała ona na skrzynkę przyłączeniową, co mogło by spowodować jej uszkodzenie.
Materiał: stal ocynkowana

By means of the diverting funnel a perfect diversion of the cable in the feeding point is granted. The tension relief
reel absorbs the existing tensile forces for that these will not act on the terminal box.
Material: steel, galvanized

Rolka prowadząca kabel
Diverting roller

Rolka służy do przekierowywania / ew. do układania
kabla.
Wersja z łożyskiem kulkowym i nasadą mocującą.
Materiał: stal ocynkowana
For the diversion of cables.
Version with attachment flange and ball bearing
Material: steel, galvanized
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Blokad biegu zwrotnego
Return motion locking

Dla bębnów sprężynowych typu TLF 190,280,300,400,500 i 600
Blokada biegu zwrotnego chroniąca przed samoczynnym zwijaniem się kabla – jest zalecana dla bębnów zwijanych / odwijanych ręcznie. Przy jej pomocy można odwinąć z korpusu bębna dowolną ilość przewodu a następnie zablokować bez konieczności utrzymywania stale naprężonego przewodu. W ciągu jednego obrotu bębna blokadę można załączyć aż 6 razy. Pociągając krótko przewód można odblokować zapadkę i ponownie ręcznie
nawinąć go na bęben. Zaleca się stosowanie zapadki zwrotnej zawsze z ramieniem prowadzącym wyposażonym
w układ rolkowy.
Materiał: stal ocynkowana

For spring-driven cable reels of sizes TLF 190, 280, 300, 400, 500 and 600
The return motion locking is intended for applications where the cable is manually reeled on resp. off.
By means of the return motion locking the respectively required length of cable can be held outside the spring-driven cable reel in a tension-relieved way. The return motion locking can be engaged 6 times per each rotation. By
shortly pulling at the cable the return motion locking can be unlatched and the cable can be manually fed to the
spring-driven cable reel. The return motion locking should always be installed in connection with a guide arm with
roller guide.
Material: steel, galvanized

Ramię prowadzące z układem rolkowym, wersja krótka
Guide arm with roller guide, short version

Dla bębnów sprężynowych typu TLF 190,280,300,400,500 i 600
Ramię prowadzące umieszcza się w bębnach obsługiwanych manualnie. Dzięki niemu zapobiega się wypadnięciu
przewodu poza tarczę obrzeżnikową w przypadku gdy ułoży się on pod niewłaściwym kątem.
Materiał: stal ocynkowana, rolki z tworzywa sztucznego.
For spring-driven cable reels of sizes TLF 190, 280, 300, 400, 500 and 600
The guide arm should be used for manual cable pay-off. It prevents the cable from falling over the flange if the
lateral angle from which the cable is fed is too big.
Material: steel, galvanized, rollers made of plastic
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Ramię prowadzące z układem rolkowym, wersja sztywna
Guide arm with roller guide, rigid

Dla bębnów sprężynowych typu TLF 190 i 280
Ramię prowadzące stosuje się w celu uniknięcia ciągów ukośnych kabla przy bębnach posadowionych na użytkownikach ruchomych poruszających się w różne strony.
Materiał: stal ocynkowana, rolki wykonane z tworzywa sztucznego.

For spring-driven cable reels of sizes TLF 190 and 280
The guide arm mostly is used where transversal tensions towards the reel shall be avoided for mobile machines.
Material: steel, galvanized, rollers made of plastic

Ramię prowadzące z układem rolkowym, wersja ruchoma
Guide arm with roller guide, rotatable

Dla bębnów sprężynowych typu TLF 190 i 280
Ramię prowadzące stosuje się w celu uniknięcia ciągów ukośnych kabla przy bębnach posadowionych na użytkownikach ruchomych poruszających się w różne strony.
Jego konstrukcja została tak zaprojektowana, że jako ramię sztywne można je ustawić w dowolnym kierunku,
jako ramię ruchome może obracać się wokół osi bębna.
Materiał: stal ocynkowana, rolki wykonane z tworzywa sztucznego.

For spring-driven cable reels of sizes TLF 190 and 280
The guide arm mostly is used where transversal tensions towards the reel shall be avoided for mobile machines.
The design of the arm is effected in such a way that as a rigid guide arm it can be adjusted to every tangent or as
a freely rotatable guide arm it can rotate around the reel.
Material: steel, galvanized, rollers made of plastic
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Konsola mocująca sztywna do mocowania bębna na suficie, ścianie lub na podłożu stałym

Rigid bearing for ceiling-, floor- and wall-attachment
1

2

Dopasowana do bębnów sprężynowych typu TLF 190, 280 i 300 (por. rys.1) jak i TLF 400, 500 i 600 (por. rys.2)
Materiał: stal ocynkowana
Suitable for the spring-driven cable reels of sizes TLF 190, 280 and 300 (cf. drawing 1) as well as for the sizes
TLF 400, 500 and 600 (cf. drawing 2).
Material: steel, galvanized

Konsola mocująca ruchoma do mocowania bębnów na suficie i na podłożu stałym

Rotary attachment console for ceiling- and floor-attachment

Dopasowana do bębnów sprężynowych typu TLF 190, 280 i 300
Możliwość obrotu: 360º. Ruchoma konsola mocująca powinna być w miarę możliwości mocowana zawsze z długim ramieniem prowadzącym wyposażonym w układ rolkowy. Stały kabel zasilający powinien być umieszczony w formie luźnej pętli.
Materiał: stal ocynkowana

Suitable for spring-driven cable reels of sizes TLF 190, 280 and 300
Range of rotation: 360°, bidirectional. If possible the rotary attachment console should always be installed with a
long guide arm with roller guide. The stationary cable connection has to be laid in a loose loop.
Material: steel, galvanized
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Układ rolkowy
Roller guide

Stosowany zarówno przy bębnach wyposażonych w napęd jak i tych sterowanych manualnie. Jedną z rolek
można zdemontować, co ułatwia przeprowadzenie przez nią przewodu bez konieczności jego rozłączania.
Materiał: stal ocynkowana, rolki wykonane z tworzywa sztucznego.
For cable guidance while manual and automatic operation. One of the rollers can be disassembled.
Due to this, cables can be installed without disassembling the cable.
Material: steel, galvanized, rollers made of plastic

Opończa kablowa
Cable holding sleeve

Opończa kablowa dla przewodu, stosowana przy poziomej pracy bębna z zasilaniem krańcowym oraz przy bębnach podnoszących, ma za zadanie przejmować siły ciągu kabla.
Materiał: plecionka stalowa, ocynkowana

By means of a cable holding sleeve the tensile forces regarding spring-driven cable reels for horizontal pay-off
with end feeding and for hoisting reels can be absorbed.
Material: steel-mesh wire, galvanized
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Arkusz pytań do przygotowania oferty na bęben o napędzie
sprężynowym
Questionnaire for the design of spring-driven cable reels
STEMMANN-POLSKA Sp. z o.o.

Nadawca / Sender

ul. Spółdzielcza 22
55-080 Kąty Wrocławskie

Nazwa firmy / Company name:

........................................

Adres / Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: 071/ 712 10 30
Faks: 071/ 712 10 31

........................................

........................................

Osoba kontaktowa / Contact person:

........................................

Tel. / Ph.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faks / Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail / eMail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

Dane ogólne / General information

Ilość bębnów:
Number of required spring-driven cable reels:
Prędkość jazdy / wzgl. podnoszenia:
Travel- resp. hoisting speed:

m/min

Ilość cykli na godzinę / Cycles per hour:

Ilość godzin roboczych w ciągu doby / Operation hours per day:

h

Odwijanie mechaniczne / Mechanical pay-off:
Odwijanie manualne / Manual pay-off:
2.

Temperatura otoczenia / Ambient temperature:

°C

Dane przewodu / Cable

Przekrój żył / Cross section of cores:
Ilość żył / Number of cores:

PE +

Średnica zewnętrzna / Outer diameter:
3.

Ciężar / Weight:

mm²
mm

kg/m

Posadowienie bębna / Reel arrangement

3.1 Rozwijanie kabla: poziomo, bęben na użytkowniku ruchomym (por. rys.1 i rys.2)
Cable pay-off: horizontally, reel on the mobile machine (cf. fig. 1 and fig. 2)

Rys. 2: Zasilanie krańcowe
Fig. 2: End feeding

Rys. 1: Zasilanie środkowe
Fig. 1: Centre feeding
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Zasilanie środkowe / Centre feeding:

Zasilanie krańcowe / End feeding:

Długość robocza kabla (do zwinięcia):
Cable length to be reeled:

Wysokość posadowienia bębna ponad miejscem odkładania się kabla:
Mounting height of the reel above fixed cable deposit:

Lw =

m

h=

m

3.2 Rozwijanie kabla: pionowo w dół (por. rys. 3)
Cable pay-off vertically downwards (cf. fig. 3)

Rys.3: Pionowa praca bębna
Fig. 3: Hoist operation

Długość kabla do zwinięcia:
Cable length to be reeled:

Dodatkowa długość kabla luźno
zwisającego (nie nawijana na korpus)
Additionally freely suspending cable length
which will not be reeled:

Lw =

m

Lo =

m

Lw =

m

f=

m

h=

m

3.3 Rozwijanie kabla: poziomo, przewód luźno napięty (por. rys.4)
Cable pay-off: horizontally freely tensioned (cf. fig. 4)

Rys.3: Przewód luźno napięty
Fig. 3: Cable pay-off freely tensioned

Zasilanie środkowe / Centre feeding:
Zasilanie krańcowe / End feeding:

Długość robocza kabla (do zwinięcia):
Cable length to be reeled:

Maks. dopuszczalny zwis kabla (por. szkice):
Max. admissible cable sag (cf. sketches):

Różnica wysokości: bęben sprężynowy – punkt mocowania kabla:
Difference in height spring-driven cable reel - cable fixed point:
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