
Bezpieczne rozwiązania 
serwisowe dla miejsc 

serwisowych i magazynów 



Rozwiązania firmy Conducitx-Wampfler 
dla miejsc serwisowych i magazynów

- Zarządzanie systemami energii i danych

-  Ergonomiczne systemy transportu 

- Systemy bezpieczeństwa

Zwijacze silnikoweZamknięte systemy zwijania

Sprzęt bezpieczeństwa

We move your
business!
Gdziekolwiek towary i ludzie są w ruchu, 
znajdziesz standardowe i indywidualne 
rozwiązania opracowane przez firmę 
Conductix-Wampfler

Conductix-Wampfler dowiodła swojej 
wiedzy, dostarczając rozwiązania dla 
miejsc serwisowych i magazynów, takich 
jak pociąg, metro, tramwaj, autobus, 
pojazdy ratownicze, floty samochodów i 
furgonetek itp.
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Rozwiązania firmy Conducitx-Wampfler dla miejsc serwisowych i magazynów

Systemy Stinger

Szynoprzewody i systemy wózków kablowych

Sterowanie radiowe

Zwijacze silnikowe
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!

Zwijacze srężynowe



Wózki Stinger
Punkty podłączenia 

Stinger
Złącza Szynoprzewody

 Możliwe dodatkowe usługi

Gotowe 
rozwiązanie

Kontrola Serwis Obsługa

Zwijacze przewodów 
i węży
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Rozwiązania firmy Conducitx-Wampfler dla miejsc serwisowych i magazynów

Conductix-Wampfler oferuje zindywidualizowane 
rozwiązania w celu bezpiecznego dostarczania 
energii i danych do pojazdów stacjonarnych i 
poruszających się w punktach serwisowych i 
parkowania. 

Systemy Stinger są dostępne w różnych wersjach.

Oferowane rozwiązania sięgają od Shore safe - naszego 

indywidualnie przełączanego i blokowanego systemu - po niedrogie 

systemy szynoprzewodów lub wózków kablowych.

Dostępne są także stałe systemy Stinger z ruchomymi wysięgni-
kami, zwijaczami kabli, obudowami naściennymi i schowkami na 

kable.

Zalety:

• Blokowane systemy bezpieczeństwa eliminujące 
zagrożenie elektryczne dla obsługi.

• Indywidualnie przełączane wózki zapewniają elasty-
czność operacyjną.

• Zaprojektowany, aby pasował do procedur operacyj-
nych taboru i składu

• Łatwy w instalacji, obsłudze i konserwacji.

Systemy Stinger
Bezpieczny, sprawdzony i niezawodny

Wózki kablowe Sterowanie radiowe
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Conductix-Wampfler oferuje zindywidualizowane 
rozwiązania w celu bezpiecznego dostarczania 
energii i danych do ładowania pojazdów.

Systemy ładowania i zarządzania są dostępne w różnych 
wersjach.

Rozwiązania obejmują od zasilania napędzanego 
silnikiem z mechanizmem automatycznego wysuwania 
do pojedynczych słupków ładujących lub niedrogich 
zwijaczy ręcznych.

Zalety:

• Kontrolowany mechanizm automatycznego wysuwania.

• Rozwiązania dostosowane do wielkości magazynu i 
układu.

• Niweluje ryzyko potknięcia się o węża lub kabel przez 
obsugę.

• Dostępne wersje poziome i pionowe.

Rozwiązania do ładowania 
Zarządzanie kablami i wężami
Bezpieczny, elastyczny i łatwy w użyciu

 Możliwe dodatkowe usługi

Gotowe 
rozwiązanie

Kontrola Serwis Obsługa
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Rozwiązania firmy Conducitx-Wampfler dla miejsc serwisowych i magazynów

Zwijacze przewodów 
i węży

Szynoprzewody Wózki kablowe Sterowanie radiowe
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Conductix-Wampfler oferuje spersonalizowane 
rozwiązania w celu bezpiecznego dostarczania 
energii, danych, powietrza i płynów do czyszczenia i 
stacji roboczych, w tym do malowania (ATEX).

Nasza wszechstronna oferta pozwala nam dostarczać 
projekty dostosowane do różnych zastosowań.

Rozwiązania obejmują zarówno kompletne schematy 
warsztatów, jak i indywidualne specjalistyczne stacje.

Zalety:

• Nadaje się do każdej aplikacji.

• Bezpieczny i prosty w użyciu.

• Niskie koszty utrzymania.

• Ugruntowana gama produktów.

Rozwiązania dla stacji roboczych, 
czyszczenia i malowania 
Bezpieczene, elastyczne i ergonomiczne

 Możliwe dodatkowe usługi

Gotowe 
rozwiązanie

Kontrola Serwis Obsługa
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Rozwiązania firmy Conducitx-Wampfler dla miejsc serwisowych i magazynów

Linie zasilające Balansery Sterowanie radiowe
Zwijacze przewodów 

i węży
Wózki kablowe
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Conductix-Wampfler Serwis

Usługi niestandardowe
Pełna paleta rozwiązań przygotowana 
do indywidualnych potrzeb

Przygotwanie projektów

• Konsultacje ws. produktu
• Wybór najlepszego systemu 

zoptymalizowanego pod kątem 
wymagań klienta, parametrów 
użytkowania i wpływu na środowisko

• Projekty systemów oparte na 
specyfikacjach klienta i bezpiec-
zeństwie personelu

Instalacja i uruchamianie

• Dostawa wstępnie zmontowanych 
systemów

• Dostępny nadzór i kontrola na 
miejscu

• Dostosowanie się do zasad 
bezpieczeństwa klienta w miejscu 
instalcji

• Kompletna instalacja i uruchomienie 
przez przeszkolony, doświadczony 
personel techniczny

Serwis i konserwacja

• ”Regularna konserwacja i przeglądy 
zwiększają żywotność systemu, oraz 
zapewniają wiele lat bezproblemo-
wego użytkowania

• Umowy serwisowe Conduc-
tix-Wampfler: to „kompletny 
bezproblemowy pakiet”

Conductix-Wampfler oferuje pełen zakres 

usług opracowanych w porozumieniu z 

naszymi klientami.

Oferujemy pełny zakres usług, od 

planowania projektu po długoterminowe 

umowy serwisowe.

Umowa serwisowa pozwala zaoszczędzić 

pieniądze i zapobiec kosztownym przesto-

jom systemu.
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Twoja aplikacja – Nasze rozwiązania

Rozwiązania, które dostarczamy do aplikacji, są oparte na specyficznych wymaganiach klienta. W wielu przypadkach korzystne może 

być połączenie kilku różnych systemów Conductix-Wampfler. Możesz liczyć na Conductix-Wampfler w zakresie praktycznego wsparcia 

technicznego wraz z optymalnym rozwiązaniem, które bezpiecznie spełni twoje potrzeby.

Szynoprzewody

Dostępne jako zamknięte lub 

wielokrotne systemy jednobiegunowe, 

szyny Conductix-Wampfler 

niezawodnie zasilają poruszanie się 

ludzi i materiałów.

ProfiDATcompact

Ten system transferu danych jest 

najbardziej kompaktowym dostępnym 

falowodem szczelinowym na rynku, a 

ponadto może być używany 

jednocześnie jako szyna uziemiająca 

(PE), oraz szyna pozycjonująca.

Zwijacze

Zwijacze silnikowe i sprężynowe 

Conductix-Wampfler dostarczają 

energię, dane i media na różne 

odległości, we wszystkich kierunkach, 

szybko i bezpiecznie.

Systemy wózków kablowych

Conductix-Wampfler mogą być 

stosowane praktycznie w każdym 

zastosowaniu przemysłowym. Są 

niezawodne, solidne i dostępne w 

ogromnej gamie wymiarów i wzorów.

Zwijacze, balansery i wyważarki

Dostępne dla węży i kabli, jako 

klasyczne zwijacze lub precyzyjne 

pomoce pozycjonujące do narzędzi, 

oferujemy pełną gamę zwijaczy i 

balanserów sprężynowych.

Sterowanie radiowe

Bezpieczne rozwiązania zdalnego 

sterowania dostosowane do potrzeb 

naszych klientów dzięki nowoczesnej 

ergonomicznej konstrukcji.

Nieizolowana szyna przewodząca

Solidne, nieizolowane aluminiowe 

szyny prądowe z pokryciem ze 

stali nierdzewnej stanowią idealną 

podstawę do zasilania pojazów 

osobowych i sieci tranzytowych.

 

Wysuwne ramiona

W komplecie z transporterem 

narzędzi, rolkami lub całym 

systemem dostarczania mediów - 

bezpieczeństwo i elastyczność są 

kluczem do wykonania trudnych 

zadań

We współpracy z

Stała i chowana sieć trakcyjna 

Pandrol to alternatywny system 

zasilania transportu szynowego w 

stosunku do konwencjonalnej sieci 

trakcyjnej. Niskie koszty utrzymania 

uzasadniają jego instalację w wielu 

różnych środowiskach

Styki ładujące

Styki ładujące eliminują potrzebę 

wymiany baterii w sposób ręczny 

lub automatyczny, a także ręczne 

podłączanie do ładowania. Zyskowność i 

wydajność są zoptymalizowane.



www.conductix.com
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e Conductix-Wampfler ma tylko jedną krytyczną misję:

Aby zapewnić Ci systemy przesyłania energii i danych

dzięki czemu Twoje operacje będą działały bezpiecznie 

24/7/365.

Aby skontaktować się z najbliższym biurem 

sprzedaży, zapraszamy na: 

www.conductix.contact

https://www.conductix.com/en/contact-search?utm_source=Catalog%20back%20cover&utm_medium=Text%20Link&utm_campaign=Point%20to%20Contact%20Search

