CABLURI DE CONTROL (SIRGAS)

O LUME A CABLURILOR

CABLURI DE TRAGE ŞI ÎMPINGE (PUSH-PULL)
Cablurile mecanice fabricate de Cables y Controles sunt studiate pentru a funcţiona: trage sau
trage şi împinge.
Procesele de fabricatie de înaltǎ tehnologie şi folosirea materialelor de primǎ calitate au ca rezultat
produse de cea mai bunǎ calitate.

CABLURI DE TRAGE - ÎMPINGE ÎN CONFORMITATE CU
NECESITATILE DUMNEAVOASTRǍ

CABLURI SERIA "UTILITY"

- Funcţionament suav.
- Economice.
- Rezistente la temperaturǎ - 53ºC + 110ºC

- Flexibilitate ridicatǎ
- Foarte rezistente
- Rezistente la temperaturǎ - 53ºC + 110ºC

TERMINAL DE LUCRU

TUB SUPORT

TERMINAL DE FIXARE

ARMǍTURǍ DE OTEL

CǍMASA DE LUCRU

CABLU DE LUCRU

CONDUCTǍ DE PLASTIC

ARMǍTURǍ DE ELICOIDALǍ

SERIA UTILITY

CABLURI SERIA "COMERCIAL"

SERIA COMERCIAL

Dispunem de o amplǎ gamǎ trage - împinge şi de componente diferite: manete, pedale şi accesorii
care vǎ vor satisface aşteptǎrile.

CǍMAŞǍ ŞI CABLU INTERIOR TRAGE-ÎMPINGE
SERIA "U": Cablul interior este din sârmǎ de oţel inoxidabil cu diametral 1,9 m/m. Sau cablu blindat flexibil de
oṱel inoxidabil disponibil în seria COMERCIAL.
SERIA "V": Cablul interior este un cablu blindat flexibil de oţel inoxidabil cu diametrul 2,8 m/m. Disponibil in
seria COMERCIAL si UTILITY.
SERIA "L": Cablul interior este un cablu blindat flexibil din oţel inoxidabil de cu diametrul 3,2 m/m. Disponibil in
seria COMERCIAL si UTILITY.
SERIA "M": Cablul interior este un cablu blindat flexibil din oţel inoxidabil de cu diametrul 4,65 m/m. Disponibil
in seria COMERCIAL si UTILITY.
SERIA "H": Cablul interior este un cablu blindat flexibil din oţel inoxidabil de cu diametrul 6 m/m. Disponibil
doar in seria UTILITY.

FǍRǍ ÎNTREŢINERE
Datoritǎ eficacitǎtii garniturilor special proiectate pentru a proteja de praf şi murdǎrie şi a unei bune
lubrifieri cu componente optime nu este necesarǎ o întreţinere ulterioarǎ.

OŢEL INOXIDABIL
Toate cablurile trage-împinge fabricate de Cables y Controles au componentele de lucru din oţel
inoxidabil pentru a garantiza randamentul optim în condiţii extreme.

TIPURI DE TERMINALE DE SERIE
TIPUL T

Capǎt articulat. Fixare reglabilǎ cu filet. Oscilaţie 8º
8º

8º

TIPUL A

TIPUL G

Capǎt rigid. Fixare reglabilǎ cu filet.

Capǎt articulat. Terminal cu canal de fixare. Oscilatie 8º
8º

8º

TIPUL E

Capǎt rigid. Fixare directǎ la manetǎ cu piuliţǎ liberǎ.

"Existǎ posibilitatea de a fabrica o amplǎ varietate de terminale şi tuburi conform indicaţiilor clientului".

ÎNTINZǍTOR REGLABIL
- Maximǎ precizie şi rezistenţǎ la vibraţii.
- Reglaj precis (micrometric) prin rotaţia de la capǎtul întinzǎtorului.

COMEZI CU ŞI FǍRǍ BLOCARE
ÎNTINZǍTOR CU BLOCARE PRIN RǍSUCIRE
- Aleasǎ poziţia doritǎ maneta va rǎmǎne blocatǎ prin rotirea în
ambele sensuri.
- Blocaj eficient, uşor si rapid.

ÎNTINZǍTOR FǍRǍ BLOCARE
- Utilizare comodǎ şi simplǎ pentru comenzile de control
la distanţǎ.
- Existǎ o amplǎ varietate de întinzatoare.

MANETE ŞI COMENZI
MFX1000S

MFX 1000SF

- Corp de aluminiu şi angrenaje de oţel.
- Cursa pârghiei de serie 60 m/m şi 75 m/m.
- Mecanism cu cremalierǎ şi pinion.
- Dimensiune redusǎ, adecvatǎ pentru spaţii mici unde volumul de
lucru este mare.
- Aplicabilǎ la utilaje cu cilindrii şi in alte medii cu nivel radicat de
vibraţii
- Adaptabilǎ la seriile U, V, L Comercial şi V, L Utility.

MFX 1000S

MFX 1000DF

- MFX 1000SF: Ca MFX1000S cu frânǎ antivibraţii.
- MFX 1000D: Ca MFX1000S pentru cele douǎ cabluri.
- MFX 1000DF: Ca MFX1000s pentru cele douǎ cabluri, cu frânǎ
antivibraţii.

ÎNTINZATOR REGLABIL
- Fabricat în zamac şi oţel inoxidabil
- Cursa pârghiei max: 75 m/m.
- Comandǎ manualǎ a acceleratorului cu
ajustaj micrometric.
- Ideal pentru o reglare finǎ a R.P.M.
- Folosit la utilaje de terasament şi cilindri
compresori.

MANETA 60010

- Fabricatǎ
- Cursa

în zamac şi oţel inoxidabil.

pârghiei max: 90 m/m.

- Prezentare:

granulatǎ.
- Sarcina

vopsea neagrǎ, finisare

de lucru: 350N.

- Manetǎ simplǎ şi economicǎ pentru
accelerator manual, PTO.
- Ajustare

aplicaţie.

prin frecare în funcţie de

- Adaptabilitǎ

V, L Utility.

la seriile U, V, L Comercial şi

MANETA 60020
Versiunea pârghieri 60010 cu poziţionǎri care permit situarea pârghiei în punctul dorit.

MANETA 60030

MANETA 60010N

MANETA 60030G

Versiunea pârghiei 60010 cu ancorare într-un punct care permite blocarea în poziţia
aleasǎ acţionând butonul din partea superioarǎ.

MANETA 30500
MANETA 30500

- Posibilitatea

aluminiu.
- Cursa

de fabricare în zamac sau

pârghiei: 80m/m.

- Finisare

granulare finǎ, vopsitǎ-consultaţi!.

- Foarte

economicǎ şi simplǎ pentru aplicaţii
care necesitǎ doar tracţiune. Ajustajul prin
frecare - conform aplicaţiei.
- Modelul

(30500).

disponibil: stânga (30501) şi dreapta

MANETA E12S

MANETA E12D

MANETA E12S ŞI E12D

MANETA E12S

MANETA E12D

- Corp

E12S - versiunea pentru douǎ cabluri.

de aluminiu cu pârghii, pinioane şi
cremalierǎ din oţel.
- Cursa

pârghiei: standard 70 m/m şi 110 m/m.

- Disponibilitǎ

cu poziţii de ancorare.

- Proiectatǎ

pentru pompele şi acceleratoarele
camioanelor betonierǎ.
- Compactǎ

şi foarte robustǎ este idealǎ pentru
conditii de mediu extreme şi volum de lucru
ridicat.
- Dispune

de o frânǎ anti-vibraṱii.

-

Fabricatǎ in zamac.

-

Cursa pârghiei: 90 m/m.

-

Finisare: granulatǎ cu posibilitatea de vopsire.

Mecanism foarte precis şi durabil, acţionat de
pinion şi cremalierǎ.

-

-

Se poate monta individual sau dublu.

-

Disponibilitate şi cu butonare electricǎ.

Proiectatǎ pentru camioanele betonierǎ
suportǎ condiţii ambientale extreme.
-

-

MANETA 10055 CABINA

MANETA 10055

Ideal pentiu funcţionament exterior.

Recomendatǎ pentru pompe hidraulice,
acceleratoare, supape hidraulice, PTO şi pentru
toate aplicaţiile care necesitǎ forţǎ şi robusteţe.
Consultaṱi pentru modelele cu ancorare şi
poziţionare.

10055 REVERSER

-

MANETA 10055 ELECTRICA

-

MANETA B210

Fabricatǎ in aluminiu turnat şi elemente
interioare din oţel.

MANETA B212

-

Cursa pârghiei max. 30 m/m.

- Conceputǎ pentru a acţiona distribuitoare
hidraulice.
-

Conexiunea la cablu, simplǎ şi rapidǎ.

Disponibile in varianta fǎra poziţie centralǎ
neutrǎ precum şi cu blocaj.
-

-

Se poate monta individual sau in serie.

-

Corp de aluminiu.

-

Cursa pârghiei max. 32 m/m.

-

Sarcina maximǎ de lucru 300N.

-

Conceputǎ pentru lucrǎri uşoare.

-

Permite accţionarea distribuitorilor
hidraulici deşi se poate utiliza şi în alte
aplicaţii.

-

Cablul se monteazǎ cu un simplu cârlig ce
permite un montaj uşor şi rapid.

-

Se pot monta în serie.

MANETA B201

MANETA B201

-

Fabricatǎ in zamac.

-

Cursa max. 40 m/m.

-

Burdufuri flexibilite şi durabile, rezistente la grǎsimi şi
murdǎrie.

-

Revenire automatǎ la poziţia centralǎ.

-

Conceputǎ pentru actionarea distribuitorilor hidraulici si este
adecvatǎ pentru aplicaţii cu sarcini mari.

-

Montaj usor al cablului fǎrǎ nevoia de a demonta maneta,
disponibil în varianta prindere rapidǎ de Cables y Controles.

-

Se poate monta în serie.

MANETA HB100 PR

MANETA HB100

MANETA HB100

-

Fabricatǎ in zamac.

-

Cursa max. 40 m/m.

-

Burdufuri flexibilite şi rezistente la uleiuri şi murdǎrie.

-

Revenire automatǎ la poziţia centralǎ.

-

Conceputǎ pentru acţionarea distribuitorilor hidraulici este
adecvatǎ pentru sarcini mari.

-

Cablu uşor de montat, fǎrǎ necesitatea demontǎrii manetei,
disponibil în varianta "prindere rapidǎ" de Cables y
Controles.

-

Se poate monta în serie.

-

Diferite pârghii: drepte şi curbe.

DIFERITE CONEXIUNI LA MANETǍ

MANETA B90K

MANETA B90K

JOYSTICK B212, B202, B92
JOYSTICK B92
- Fabricat in zamac.
- Cursa pârghiei 45 m/m.
- Permite acţionar doi distribuitori hidraulici în acelaşi
timp sau individual.
- Disponibil: variante de kit-uri de conexiune la
supapele de distribuṱie.
- Manetǎ folositǎ pentru actionarea distribuitorilor
hidraulici agricoli.

JOYSTICK B92

JOYSTICK B202
- Corp, burduf şi mǎciulie fabricate din materiale biodegradabile şi
termoplastice reciclabile.
- Cursa pârghiei 32 m/m.
- Sarcina maximǎ de lucru: 1400N la compresiune şi 900N la tracţiune.
- Permite acţionar doi distribuitori hidraulici în acelaşi timp sau individual.
- Echipat cu blocaj central de siguranţǎ.
- Mâner multifuncţional cu butoane.
- Mâner ergonomic.
JOYSTICK B212
- Fabricat in zamac.
- Burduf flexibil rezistent la murdǎrie şi grǎsimi.
- Cursa pârghiei 32 m/m.
- Sarcina max. de lucru: 450N.
- Permite acţionar doi distribuitori hidraulici în acelaşi
timp sau individual.
JOYSTICK B212

MANETAS CYC031 ŞI 3401
- Corp în zamac turnat.
- Cursa pârghiei 65 m/m.
- Se poziṱioneazǎ prin frecare.
- Maneta idealǎ pentru lucrǎri uşoare.
- Cablurile se pot monta la stânga sau la dreapta.
MANETA 3401
- Corp în zamac turnat.
- Cursa pârghiei 90 m/m.
- Vopsitǎ în culoare neagrǎ.
- Se poziţioneazǎ prin frecare.
- Cablurile se pot monta la stânga sau la dreapta.

MANETA 3401

MANETA CYC031

MANETA CYC031

MANETA 1AG001XX

1AG001XX

MANETA 1AG00XX
- Maneta fabricatǎ din plastic foarte
rezistent şi mâner de oţel.
- Cursa pârghiei 70 m/m.
- Ideal pentru a transmite forţa prin
intermediul unei tije.
- Utilizatǎ pentru lucrǎri agricole şi
industriale.
- Disponibilǎ în mai mulle versiuni.

MANETA B175, B125, B140

MANETA B175

MANETA B125

MANETA B140

MANETA B175
- Versiunea manetei B125 cu ancorare centrala.
MANETA B125
- Cursa pârghiei 65 m/m.
- Mecanism cu cremalierǎ şi pinion, foarte precisǎ, uşoarǎ şi sigurǎ.
- Aplicabitǎ in orice utilizare este polivalentǎ şi apreciatǎ de clienţi.
- Se poate monta individual sau pereche.
- Disponibilǎ cu mǎciulie neagrǎ sau roşie.
- Potrivitǎ pentru sarcini medii de lucru.
- Recomandatǎ pentru pompe hidraulice, PTO, supape, supape hidraulice.
MANETA B140
- Versiunea dublǎ, cu armǎturǎ de nylon rigid pentru corpul central al manetei.

PEDALE
PEDALA TABLA SERIA 30600
- Fabricate din tablǎ, foarte cunoscute prin flexiblitate
pentru actionarea, frânelor, acceleraţie, ambreaj,
etc...
- Vopsite prin electrolizâ în negru semi-mat.
cursa 70 m/m.
- Varianta disponibilǎ cu pedala cǎptuşitǎ cu
caucimc.
- Sarcina maximǎ 25 kg.
- Existǎ modele pentru a acţiona direct sistemul
hidraulic.

PEDALA ALUMINIU PA50
- Fabricatǎ în aluminiu.
- Posibilitate de vopsire în negru, prin electrolizâ
semi-mat.
- Cursa max. 40 m/m.
- Sarcina maximǎ 20 kgs.
- Se poate conecta cablul 360º. Reversibil.
- Se utilizeazǎ: acceleratoare pentru autobuz şi
maşini grele.
PEDALA PA50

PEDALE SERIA 30500
- Fabricatǎ în aluminiu.
- Cursa max. 60 m/m.
- Sarcina maximǎ 20 kgs.
- Utilizare: acceleratoare pentru maşini grele,
autobuze, utilaje mici.

MANETE DE FRÂNA
MANETA SERIA 30010

- Confectionatǎ din tablǎ decupatǎ şi
galvanizatǎ.
- Cursa max. 60 m/m.
- Maneta clichet central.
- Special proiectate pentru autostivuitoare cu
furcǎ, DUMPERS şi utilaje mici.
- Raportul de tragere foarte ridicat, aplicând
20 kg, maneta transmite 300 kg cablului.

MANETA TABLA SERIA 30000 ŞI 40000

- Fabricatǎ din tablǎ taiatǎ şi îndoitǎ.
- Disponibilǎ; galvanizatǎ şi vopsitǎ negru
prin electrolizǎ.
- Cursa max. 15-46 m/m.
- Se pozitioneazǎ prin cremalierǎ.
- Disponible în numeroase versiuni şi diferile
rapoarte de tragere.

ACCESORII

POMPE DE FRÂNÂ

POMPE DE FRÂNÂ
- Dispunem de pompe de frâna, cilindri
hidraulici, miniservos, rezervoare şi
presostate pentru sistemele de frânǎ ale
utilajelor.
- Produsele standard au fost îmbunǎtǎţite în
colaborare cu departamentul tehnic al
clienţilor noştri.
- Îmbunǎtǎţirea produselor se bazeazǎ pe
sfudiul funcţionarii întregului sistem de
frânare.

BURDUFURI

BURDUFURI
- Fabricǎm cu propriile noastre matriţe
burdufuri pentru cabluri şi manete astfel încât
sǎ se rezolve cu promtitudine orice necesitate a
clienţilor.
- Fabricate din materiale tehnice suportǎ
conditii meteorologice extreme, cu rezistenţǎ la
grǎsimi, murdǎrie, agenţi chimici care
actioneazǎ asupra lor în uzul zilnic.

TRANSMISII FLEXIBILE
"Cabluri de transmitere a puterii/cabluri kilometraj şi cabluri tahometro"
- Cablurile mentionate trimit forţǎ de transmisie
prin rotaţie.
- Putem fabrica diferite terminale.
- Existǎ modele şi posibilitaţi infinite: la cerere,
trimiterea eşantioanelor (modelelor) la fabrica
noastrǎ sau în conformitate cu planul furnizat
de client.

MACIULI ŞI MÂNER TRǍGATOR
Cables y Controles dispune de o
varietate de mǎciuli şi mânere
trǎgǎtoare pentru cablurile şi manetele
sale precum şi un sortiment variat de
butoane şi mânere, aplicabile în
aprape toate sectoarele industriei.
Realizate din material termoplastic
şi duroplastic sunt rezistente şi
durabile.
Pentru a fabrica în alte modele sau
culori - consultaţi!

Fabricǎm propriile noastre
articulaṱii pentru a le monta cablurilor
noastre, deasemenea colaborǎm cu
firme europene în fabricarea şi
proiectarea multor accesorii pentru
cabluri.

ARTICULAÂII

FURCI ŞI ARTICULAÂII

FURCI

Dispunem de dispozitivele
necesare pentru a fabrica propriile
noastre furci şi articulaţii din tablǎ sau
forjate.
Pentru a fabrica alte modele consultaţi!.
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