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400 mm

H05V-U H05V-K
H05V2-U H05V2-K
H05Z1-K ES05Z1-K (AS)

0,50 3.000
0,75 2.500
1 2.000

H07V-U H07V-K
H07Z1-U (AS) H07Z1-K (AS) 

1,50 1.500
2,50 900
4 600
6 400

FLRY-B 0,50 3.000
0,75 2.500
1 2.000
1,5 1.500
2 1.200
2,5 900
3 800
4 600
5 500
6 400

Embalagens

Boxed Wire®

Boxed Wire® é um novo método de embalagem especial-
mente cabos projetado para grandes consumidores.

O princípio de Boxed Wire® é muito simples. É uma caixa 
de papelão no qual o cabo está posicionado de modo que 
a sua remoção é realizada simplesmente por puxar, sem 
quaisquer ferramentas.

Que tipos de cabos podem ser embalados em Boxed 
Wire®?
Boxed Wire® é projetado especialmente para o acondicio-
namento de cabos de seções de 0,5 mm² a 6 mm².

Qual é a vantagem sobre um rolo?
A principal vantagem é que ele oferece grandes usuários de 
maior comprimento do cabo, resultando em menor número 
e menor deixa de processos de produção e redução consi-
derável de restos.

Qual é a vantagem sobre uma bobina?
A principal vantagem é o seu melhor manuseio. Não é pre-
ciso nenhuma ferramenta ou ferramentas especiais para o 
uso como o cabo fora da caixa com facilidade, basta puxar. 
Além de sua palete torna possível o seu armazenamento em 
uma estante tradicional que, em comparação com os cus-
tos mais elevados de bobinero, representa uma economia 
significativa.

Quanto é?
O custo está incluído no preço do cabo.

Não tem que retornar a caixa vazia?
Não. No entanto, estamos felizes em recepcionar caixas 
vazias de forma gratuita para gerenciar a continuação do 
tratamento.

Pode fazer quantidades diferentes de caixa padrão?
Sim, embora os montantes propostos são a estimativa mais 
adequada para cada cabo, podemos ajustar-se às necessida-
des específicas que possam surgir.

E se você precisar de mais quantidade do que o previsto 
por uma caixa, há alguma alternativa?
Sim. Boxed Wire® permite a fabricação contínua, de modo 
em grupos de seis caixas de cabos podem ser fornecidas 
num único ensaio.

Como lidar?
La manuseo de Boxed Wire ® é uma das suas maiores van-
tagens. Cada caixa pode ser utilizado individualmente. Para 
a extração, não há cabo para retirá-lo, sem qualquer insta-
lação ou ferramentas adicionais. Além de suas dimensões 
são estudados para se conformar com a Europalet o que o 
torna especialmente fácil de guardar. Também é possível fa-
zer paletes cheias de empilhamento que economiza espaço 
e logística melhoria significativa sobre outros métodos de 
embalagem.

¿Qual o tamanho do Boxed Wire®?
Uma base de 400 x 400 mm e uma altura de 400 mm.

Qual é a capacidade?
Seção Metros


