
Запит на проектування ланцюгів SILVYN® CHAIN
(горизонтальне/вертикальне розміщення)

ТОВ «ЛАПП УКРАЇНА ТОВ» 
До уваги технічного консультанта  
Тел.: +38 (044) 495-60-00
Факс: +38 (044) 490-76-30
E-mail: Sales@lappukraine.com

Дата
Компанія
ПІБ
Телефон
E-mail

Тип переміщення ланцюга 
горизонтальне вертикальне горизонтальне та вертикальне великі довжини переміщення

Параметри кабельного ланцюга

Чи використвуєте Ви зараз 
кабельні ланцюги:  

Габарити простору для монтажу кабельного ланцюга

Максимальна висота h (мм):

Максимальна довжина l (мм):

Максимальна ширина (мм):

Довжина пересування рухомої частини LS(мм):

Радіус вигину ланцюга R (мм):

Швидкість пересування рухомої частини (м/сек):

Кріплення ланцюга
у центрі:

з краю:

(хід в обидві сторони відносно точки кріплення)

 (хід в одну сторону)

Частота переміщення ланцюга (переміщ. ланц./час)

Оточуюче сердовище

температура від  до

всередині/назовні

забруднення 
(якщо так, вказати які)

Внутрішнє розділення ланцюга
(наявність перегородок для розділення

кабелю всередині ланцюга)

Так

Ні

Кріплення кабелю на кінцях ланцюга
(планка гребінка для кріплення стяжками або хомути з C-профілем)

планка гребінка

С-профіль з хомутами

ПриміткиІнформація по кабелям/шлангам прокладених в ланцюзі

Найменування
(кабель або шланг)

Кількість
(шт.)

Зовн. діаметр
(мм)

Вага, кг/м Мін. радіус
вигину

  
Наш сайт:
http://lappukraine.lappgroup.com/chain.html 

(оберіть один з варіантів)

(оберіть один з варіантів)

Якщо Ви відповіли «Так», то
вкажіть марку та модель виробів

Так Ні

http://chain.lappkabel.ru/?utm_source=cablechains-site&utm_medium=download-page&utm_campaign=cablechains-query
http://chain.lappkabel.ru/downloads/SILVYN_CHAIN_FD_cables_ru.pdf?utm_source=cablechains-site&utm_medium=download-page&utm_campaign=cablechains-query
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