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Najnowocześniejszy model wdmuchiwarki do światłowodów. Model MAH-4 Elektronik to najmocniejszy model przeznaczony na dłuższe 
trasy i na światłowody o większej średnicy od 3mm do 17mm. Kabel światłowodowy jest wprowadzany przez zespół aluminiowo-
gumowych rolek proilowych w zależności od średnicy zewnętrznej kabla. Każda z rolek posiada swój napęd mechaniczny, który przeno-
szony jest przez koła zębate oraz łańcuch. Część gumowa rolki ma za zadanie zapobiegać ślizganiu się kabla przy występowaniu oporach, 
które pojawiają się na długich odcinkach i zakrętach tras światłowodowych. Wyproilowany pod średnicę kabla rowek w części gumowej 
rolki opasa światłowód w 90%, dzięki czemu zwiększamy siłę wprowadzania światłowodu w rurę typu wtórnik. Rolki spełniają również rolki opasa światłowód w 90%, dzięki czemu zwiększamy siłę wprowadzania światłowodu w rurę typu wtórnik. Rolki spełniają również 
funkcję sprzęgła. Siłą napędową układu mechanicznego zespołu rolek jest motoreduktor pneumatyczny. Wspomaganiem procesu wd-
muchiwania światłowodu w rurę typu wtórnik, istotną rolę odgrywa głowica, w którą podawane jest sprężone powietrze. 
Głowica powietrzna została tak skonstruowana, aby sprężone powietrze podawane i odpowiednio kształtowane do wtórnika unosiło 
kabel, minimalizując tarcie kabla o ściany wewnętrzne wtórnika. Dzięki mniejszemu tarciu możliwe jest podawanie kabla na znacznie 
dłuższe odległości.

Wdmuchiwarka  wyposażona jest w:

- Oprzyrządowanie do wdmuchiwania jednej   
  średnicy światłowodu (proilowe rolki, wkład 
  do  głowicy,  podtrzymki)
- Mocowania pod trzy średnice rur HDPE
- Instrukcja obsługi 
- Deklaracja zgodności CE - Deklaracja zgodności CE 
- Skrzynka narzędziowa 
- Komplet narzędzi do obsługi maszyny 
- Pistolet pneumatyczny służący do  utrzymania czystości 
- Walizka z akumulatorem i kablem zasilającym
- Skrzynia transportowa
- Wymagany kompresor z chłodnicą i separatorem   
  końcowym  końcowym

Wdmuchiwarkę można zamówić w dwóch wersjach:

– wersja z sterowaniem automatycznym: maszyna automatycznie steruje procesem wdmuchiwania światłowodu i kontroluje dobór 
parametrów, wyposażona jest w duży wielofunkcyjny inteligentny sterownik dotykowy, GPS , odczyt warunków pogodowych, bezprze-
wodowe połączenie i aktualizacje, można wdmuchiwarkę wyposażyć w funkcję rejestrowania wszystkich parametrów 
wdmuchiwania wraz z wydrukiem raportów.
– wersja z sterowaniem ręcznym: maszyna wyposażona w sterowanie ręczne oraz w wyświetlacz na którym można odczytać bieżące 
parametry takie jak ciśnienie w głowicy wdmuchujące, siła nacisku na kabel, odległość , prędkość, temperatura i poziom baterii.

sterowanie ręczne sterowanie automatyczne

MAH-4 ELEKTRONIK
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Polski producent profesjonalnych maszyn do wdmuchiwania światłowodów, kabli i mikrokabli. Maszyny chronione w urzędzie patentowym.



          Powstańców Wielkopolskich 23b 86-061 Brzoza Bydgoska  www.Mal-Met.com.pl 

dział sprzedaży: Witold Arciszewski 
+48 525 223 378

witold@mal-met.com.pl

Raport z wdmuchiwania 
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Polski producent profesjonalnych maszyn do wdmuchiwania światłowodów, kabli i mikrokabli. Maszyny zgłoszone do Urzędu Patentowego.


