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NAVIJÁKY PRO TAŽENÍ KABELŮ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  -   doporučené délky a průměry lana 
 

- při práci s navijáky pro tažení kabelů, je nutné, používat pro spojení  
tažného lana s kabelem otočné spojky 

TL 2422 DRH/Z 
Max. tažná síla 

(daN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Rychlost odvíjení 

lana (m/min) Délka/průměr lana (m/mm) 

2400 0-80 / 0-68 0-80 / 0-68 1300/8* (1700/7, 1050/9) 

TL 3022 DRH/Z 
Max. tažná síla 

(daN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Rychlost odvíjení 

lana (m/min) Délka/průměr lana (m/mm) 

3000 0-80 / 0-68 0-80 / 0-68 1050/9*(850/10) 

TL 4040 DRHZ 
Max. tažná síla 

(daN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Rychlost odvíjení 

lana (m/min) 
Délka/průměr lana – 

standardní buben (m/mm) 
Délka/průměr lana – 

výměnný buben (m/mm) 
4000 0 - 92 0 - 92 1100/11* (900/12) 1300/11* (1100/12) 

TL 5040 DRHZ 
Max. tažná síla 

(daN) 
Rychlost navíjení 

lana (m/min) 
Rychlost odvíjení 

lana (m/min) 
Délka/průměr lana – 

standardní buben (m/mm) 
Délka/průměr lana – 

výměnný buben (m/mm) 
5000 0 - 92 0 - 92 900/12* (780/13) 1100/12* (950/13) 

Navijáky jsou určeny k tažení zemních kabelů. Umožňují tahat kabely požadovanou maximální 
tažnou silou, měřenou dynamometrem, elektronickým zapisovačem s výstupem pro PC, nebo 
obojím způsobem dle požadavků zákazníka. 
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Dynamometr měří tažnou sílu a při překročení 
ručně nastavené, volitelné hodnoty maximální 
síly tahu, vypne motor, čímž dojde k zastavení 
instalace. Tím je chráněn kabel před 
poškozením, následkem překročení povolené 
tažné síly. 

Elektronický zapisovač MP 30, měří tažnou sílu, 
rychlost tažení kabelu a délku taženého kabelu.
Též s funkcí vypnutí motoru, při dosažení max. 
tažné síly, jako u dynamometru. V zapisovači 
lze prohlížet naměřené hodnoty přímo na LCD 
displeji, či po připojení k PC. Provádět také 
doplňování dalších údajů a následně tisknout
protokoly o instalaci kabelu. 

Navijáky TL 22 DRH jsou vybaveny čtyřtaktními, vzduchem chlazenými motory HONDA GX 620 
s výkonem 13,5 kW. 
 
Navijáky TL 22 DRHZ jsou vybaveny dieselovými, vzduchem chlazenými motory HATZ Supra Silent 
Pack ID81C s výkonem 10 kW. 
 
Navijáky TL 40 DRHZ jsou vybaveny dieselovými motory Lombardini LDW 1603 s výkonem 27,6 kW. 
 
Rychlost navíjení a odvíjení lana, je ovládána přes hydrostatickou převodovku. 
 
Na přání, je možno dodat naviják s rádiovým ovládacím panelem, s dosahem 300 m. 

Oba měřící přístroje mohou pracovat samostatně, nezávisle jeden na druhém. Vždy však je prioritní 
nižší nastavená hodnota max. tažné síly. 

Při práci s navijáky pro tažení kabelů, je doporučeno používat další příslušenství, usnadňující 
instalaci kabelu, zabraňující jeho poškození a snižující výslednou tažnou sílu. 


