
Kablo Yönetiminde Uzman · Competence in cable management

Ürünlere Genel Bakış · Programme overview



PFLITSCH trunking and cable glands are syno-
nymous throughout the industrialised world 
with quality “Made in Germany” – clearly mar-
ked by the hexagonal trademark with its cha-
racteristic twelve grooves.
PFLITSCH is considered the trendsetter in these 
technologies. Many systems that are today 
considered standard have their roots in the 
technical creativity of this medium sized com-
pany. PFLITSCH combines functional product 
solutions with a range of services that extends 
from CAD planning through to ready to install 
assemblies. Tools for optimum installation and 
assembly are also part of the range. This cre-
ates unique cost transparency and security.
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PFLITSCH 
Kablo Yönetiminde Uzman 
Marka

PFLITSCH
Competence in  
cable management

Kendine özgü altıgen marka logosuyla tanınan 
PFLITSCH kablo rakorları ve kanalları, endüstri 
dünyasının her noktasında „Made in Germany“ 
kalitesinin simgesidir.
PFLITSCH markası, bu teknolojilerde trend be-
lirleyici olarak kabul edilmektedir. Bugün stan-
dart olarak kabul edilen birçok sistemin kökleri, 
bu orta ölçekli şirketin teknik yaratıcılığında 
yatmaktadır. PFLITSCH, fonksiyonel ürün çö-
zümlerini CAD planlamadan montaja hazır 
donanımlara kadar uzanan çeşitli hizmetlerle 
birleştirmektedir. Aynı zamanda, ideal kurulum 
ve montaj için kullanılan aletler de ürün serisi-
nin bir parçasıdır. Bu, eşsiz bir maliyet şeffaflığı 
ve güvenlik sağlar.
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PFLITSCH customers the world over are sup-
plied with innovative and practically-oriented 
products via a network of experienced im-
porters and sales agents. Ideas and market 
requirements are systematically converted into 
market-ready solutions.

Over 12,000 system components with inter-
national certification are the result of such ob-
jective-oriented development. This means that 
PFLITSCH products provide value for money in 
the truest sense of the word – because they have 
a very long service life and are highly reliable. 

Our target industries are machinery and equip-
ment, the electrical industry, energy production 
and distribution, renewable energies, the rail-
way, chemical, pharmacy and food industries 
together with robotics and automation.

PFLITSCH guarantees consistently high quality 
standards that are certified by testing institutes 
both nationally and internationally and are mo-
nitored at our own testing laboratory.
For this purpose, climatic exposure test cabi-
nets, tensile, impact and compression testing 
machines, dust and water ingress testing sys-
tems, EMC measurement and test equipment 
and an automatic 3D measurement system are 
available.
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Resim 1: PFLITSCH Üretim Tesisleri
Fig. 1:  PFLITSCH company premises

Resim 2: PFLITSCH, 2012 HANNOVER MESSE 
 fuarında

Fig. 2:  PFLITSCH at the 2012 HANNOVER MESSE

Resim 3: PFLITSCH İdari Binası
Fig. 3: PFLITSCH administration building

PFLITSCH, dünya genelindeki müşterilerine, 
deneyimli distrubütörler ve satış acentaları ağı 
yoluyla yeni ve pratik kullanımlı ürünler sunar. 
Fikirler ve pazar ihtiyaçları sistematik olarak pi-
yasaya sunulan çözümlere dönüştürülür.

Uluslararası sertifikalara sahip 12,000’den fazla 
sistem bileşeni, bu amaç odaklı gelişmenin 
sonucudur. PFLITSCH ürünleri, çok uzun 
bir kullanım ömrüne ve yüksek derecede 
güvenilirliğe sahip olduklarından kelimenin en 
doğru anlamıyla paranızın tam karşılığını verir.

Hedeflediğimiz başlıca endüstriler, robotik ve 
otomasyonla birlikte makine ve ekipman, elek-
trik endüstrisi, enerji üretimi ve dağıtımı, yeni-
lenebilir enerjiler, demiryolu, kimya, ilaç ve gıda 
endüstrileridir.

PFLITSCH, hem ulusal hem uluslar arası test 
kuruluşları tarafından onaylanan ve kendi test 
laboratuarında izlenen sürekli yüksek kalite 
standartlarını garanti etmektedir.
Bu amaçla, iklimsel etki test kabinleri; germe, 
darbe ve sıkıştırma test makineleri; toz ve 
su girişi test sistemleri; EMC ölçüm ve test 
ekipmanı ve bir otomatik 3D ölçüm sistemi 
mevcuttur.

 Ürünlere Genel Bakış/Programme overview 2012 · 3



Product description

 · Low number of parts for a wide range of 
applications

 · Spherical sealing insert ensures very high 
strain relief up to class B, EN 50262.

 · Removable inlet for high sealing ranges

 · Type of protection IP 68 up to 15 bar and  
IP 69K

 · Cable gland bodies of brass, stainless steel 
and plastic

 · Sealing inserts of TPE and high-temperature 
silicone

 · M10 to M85, cable diameters from 2 mm to 
76 mm

 · Clear markings on the pressure screw and  
sealing insert

 · Variant available for use in the hygiene sector

 · Explosion protection and EMC solutions (see 
pages 6+7)

blueglobe®

The future-oriented cable gland for the 

most exacting requirements
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Resim 1:  Hijyenik kablo rakoru blueglobe CLEAN®

Fig. 1: Hygienic cable gland blueglobe CLEAN®

Resim 2:  Pirinç, PA ve paslanmaz çelik blueglobe® 

 kablo rakorları
Fig. 2:  blueglobe® cable glands in brass, PA and 

stainless steel

Resim 3:  Yüksek sıcaklık kablo rakoru blueglobe HT®

Fig. 3:  High temperature cable gland blueglobe HT®

blueglobe®

En çok titizlik isteyen uygulamalar 

için gelecek-odaklı kablo rakoru

blueglobe®

Kablo rakorları –  
Standartlar üstü

blueglobe®

Cable glands – far better than the 
standard

Ürün açıklaması

 · Çok çeşitli uygulamalar için az sayıda parça.

 · Küresel sızdırmazlık ara parçası, EN 50262 
Sınıf B’ye uygun çok yüksek seviyede germe 
dayanımı sağlar.

 · Yüksek sızdırmazlık aralıkları için çıkarılabilir 
giriş.

 · Koruma sınıfı, 15 bar’a kadar IP 68 ve IP 69K

 · Pirinç, paslanmaz çelik ve plastik kablo rakoru 
gövdeleri.

 · TPE ve yüksek sıcaklık silikon sızdırmazlık ara 
parçaları.

 · M10 ila M85, 2 mm’den 76 mm’ye kadar 
kablo çapları.

 · Baskı somunu ve sızdırmazlık ara parçası üze-
rinde açık işaretler.

 · Hijyenik uygulamalar için kullanılan özel ver-
siyon.

 · Patlama koruması ve EMC çözümleri (sayfa 
6+7’ye bakınız).



Product description

 · Modular system with 6,000  components 
facilitates custom solutions  
(M6-M120/Pg 7-Pg 48).

 · Sealing inserts for single or multiple cables, 
flat and special cables and for pre-assembled 
cables

 · Cable gland bodies of stainless steel, PA and 
PVDF plastic

 · Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone 
that are highly resistant and have a wide 
range of operating temperatures

 · „Soft pinching“ ensures compliance with 
type of protection IP 68 up to 10 bar.

 · Metric and Pg connection threads together 
with NPT and inch connection threads

 · Elbow cable glands for routeing cables 
through 90°

 · Can be combined with hoses (see page 8)

 · Explosion protection and EMC solutions  
(see pages 6+7)  

UNI Dicht®

The proven cable gland for a 

diverse range of applications
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Resim 1:  UNI Çoklu kablo rakoru
Fig. 1:  UNI Multiple cable gland

Resim 2:  UNI kıvrımlı hortum kablo rakoru
Fig. 2:  UNI corrugated hose cable gland

Resim 3:  UNI Dicht® kablo rakorlu dirsek
Fig. 3:  Elbow with UNI Dicht® cable gland

Resim 4:  UNI Dicht® M120 ve M6
Fig. 4:   UNI Dicht® M120 and M6

Resim 5:  Ön-montajlı kablolar için oluklu sızdırmazlık 
  ara parçalı UNI Çoklu

Fig. 5:  UNI Multiple with slotted sealing insert for 
 pre-assembled cables

UNI Dicht®

Çeşitli uygulamalar için kendini 

kanıtlamış kablo rakoru

UNI Dicht®

Modüler sistem sayesinde esnek 
uygulama olanakları

UNI Dicht®

Individuality thanks to the  
modular system

Ürün açıklaması

 · 6.000 bileşenli modüler sistem özel çözüm-
leri kolaylaştırır (M6-M120/Pg 7-Pg 48).

 · Tekli veya çoklu kablolar, düz ve özel kablo-
lar ile ön-montajlı kablolar için sızdırmazlık 
ara parçaları.

 · Paslanmaz çelik, PA ve PVDF plastik kablo 
rakoru gövdeleri.

 · Yüksek dayanıma ve geniş bir işletim 
sıcaklığı aralığına sahip TPE, TPE-V ve silikon 
sızdırmazlık ara parçaları.

 · “Yumuşak sıkışma“, 10 bar’a kadar IP 68 
koruma sınıfına uygunluk sağlar.

 · NPT ve inç bağlantı dişleriyle birlikte metrik 
ve Pg bağlantı dişleri

 · Kabloları 90° yönlendirmek için dirsek kablo 
rakorları

 · Hortumlarla birleştirilebilir (sayfa 8’e bakın)

 · Patlamaya karşı koruma ve EMC çözümleri 
(sayfa 6 ve 7’ye bakın)
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Product description

 · Certified for equipment class II gases, dusts 
and for ignition protection categories Ex e 
(increased safety) and Ex d (explosion/flame-
proof)

 · Can be used in potentially explosive zones 1, 
2, 21 and 22

 · The product characteristics of UNI Dicht® 
and blueglobe® remain unaffected (pages 
4+5).

 · M8 to M85/Pg 7 to Pg 48

 · Certified in accordance with EN 50014 and 
EN 50019

 · Type of protection IP 68

 · Cable gland bodies of brass, stainless steel 
and PVDF plastic 

 · IECEx and Gost certified

 · EMC variants

 · Multiple cable glands 

ATEX solutions from PFLITSCH – 

always on the safe side

 1  3  4 2

Resim 1: ATEX işaretli blueglobe® kablo rakoru 
Fig. 1:  blueglobe® cable gland with ATEX marking

Resim 2: ATEX’e göre onaylı kör tapa
Fig. 2:  Blind plug certified in accordance with 

 ATEX

Resim 3: ATEX işaretli redüksiyon pulu.
Fig. 3:   Reduction piece with ATEX marking

Resim 4: ATEX’e göre onaylı UNI Dicht® PVDF kablo 
 rakoru

Fig. 4:  UNI Dicht® PVDF cable gland certified in 
 accordance with ATEX

PFLITSCH’ten ATEX çözümleri–

daima güvenli

ATEX – 
kablo rakorları Potansiyel olarak 
patlayıcı ortamlarda maksimum 
güvenlik

ATEX cable glands
Maximum safety in potentially  
explosive atmospheres

Ürün açıklaması

 · Sınıf II gazlar ve tozlar için ve tutuşmadan 
koruma kategorileri Ex e (artırılmış güvenlik) 
ve Ex d (patlamaya/aleve dayanıklılık)için 
onaylıdır.

 · Potansiyel olarak patlayıcı 1, 2, 21 ve 22 böl-
gelerinde kullanılabilir.

 · UNI Dicht® ve blueglobe®’un ürün  
karakteristikleri etkilenmez (sayfa 4+5).

 · M8 ila M85/Pg 7 ila Pg 48

 · EN 50014 ve EN 50019’a göre onaylıdır.

 · Koruma sınıfı IP 68.

 · Pirinç, paslanmaz çelik ve PVDF plastik kablo 
rakoru gövdeleri.

 · IECEx ve Gost onaylı.

 · EMC versiyonları.

 · Çoklu kablo rakorları.
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Product description

 · Various EMC cable glands for different ap-
plications

 · M12 to M85/Pg 9 to Pg 48

 · Secure 360° contact

 · High attenuation level certified to  
IEC 62153-4-40

 · High current-carrying capacity  

 · „Soft pinching“ sealing principle

 · Variants from the UNI Dicht® and blueglobe® 
range

 · Cable gland bodies of brass and stainless 
steel

 · Explosion protection solutions

 · KoKeT® – a measurement method develo-
ped by PFLITSCH to determine the shielding 
effect in accordance with IEC Standard 
62153-4-10 

 · Marine-capable solutions   

EMC cable glands from  

PFLITSCH for interference-free 

applications

 5

PFLITSCH’ten parazitsiz uygulamalar 

için EMC kablo rakorları

Ürün açıklaması

 · Farklı uygulamalar için çeşitli EMC kablo 
rakorları

 · M12 ila M85/Pg 9 ila Pg 48

 · Emniyetli 360° temas.

 · IEC 62153-4-40’e göre onaylı yüksek 
zayıflatma düzeyi

 · Yüksek akim tasima kapasitesi

 · “Yumuşak sıkışma“ sızdırmazlık prensibi 

 · UNI Dicht® ve blueglobe® serisinden versi-
yonlar

 · Pirinç ve paslanmaz çelik kablo rakoru 
gövdeleri

 · Patlamaya karşı koruma çözümleri

 · KoKeT® – IEC Standardı 62153-4-10’a göre 
ekranlama etkisini belirlemek için PFLITSCH 
tarafından geliştirilen bir ölçüm yöntemi

 · Denizcilik sektörüne uygun çözümler

Resim 1: blueglobe TRI®

Fig. 1:  blueglobe TRI®

Resim 2: UNI IRIS® 
Fig. 2:  UNI IRIS®

Resim 3: UNI EMC 
Fig. 3:   UNI EMC

Resim 4: UNI Entstör
Fig. 4:  UNI Entstör

Resim 5: KoKeT® ölçüm yöntemi
Fig. 5:  KoKeT® measurement method

EMC  
kablo rakorları Olağanüstü 

zayıflatma değerleri  ve 
basit montaj

EMC cable glands  
Exceptional attenuation values 

and simple installation
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Product description

 · Cable glands with hose adapters

 · Compatible with the UNI Dicht® system

 · Suitable for corrugated hoses and different 
types of tube 

 · The UNI Dicht® sealing principle ensures 
cable sealing to type of protection IP 68. 

 · Adapter for smooth hoses, hoses with steel 
braiding, corrugated hoses and much more

 · Hose cable glands with EMC protection

 · Metric and Pg connection thread, inch and 
NPT

 · Individual adaptation to other types of hose 
possible

 · Simple to install

Hose cable glands from PFLITSCH: 

An excellent complement to the 

UNI Dicht® modular range

 1
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Resim 1: UNI UL hortum rakoru
Fig. 1:  UNI UL hose cable gland

Resim 2: UNI SVD hortum rakoru
Fig. 2:  UNI SVD hose cable gland

Resim 3: UNI kıvrımlı hortum rakoru
Fig. 3:   UNI corrugated hose cable gland

Resim 4: Hortum bağlantı parçası
Fig. 4:  Hose connector

PFLITSCH’ten hortum  rakorları: UNI 
Dicht® modüler serisi için mükemmel-

bir tamamlayıcı

Hortum rakorları
Mekanik koruma için

Hose cable glands
for mechanical protection

Ürün açıklaması

 · Hortum adaptörlü kablo rakorları

 · UNI Dicht® sistemiyle uyumlu.

 · Kıvrımlı hortumlar ve farklı boru türleri için 
uygun.

 · UNI Dicht® sızdırmazlık prensibi, IP 68 ko-
ruma sınıfına göre sızdırmazlık sağlar.

 · Düz hortumlar, çelik örgülü hortumlar, 
kıvrımlı hortumlar ve çok daha fazlası için 
adaptör.

 · EMC korumalı hortum rakorları

 · Metrik ve Pg bağlantı vida dişi, inç ve NPT

 · Diğer hortum tiplerine bireysel adaptasyon 
mümkündür.

 · Kolay montaj.

8 · Ürünlere Genel Bakış/Programme overview 2012



MatchClamp™ –
Non-detachable alternative for 

special applications

 1

 2  3  4

Product description

 · Non-detachable connection through pres-
sing the MatchClamp™ sleeve

 · Very high degree of strain relief

 · Customer-specific design

 · Materials: brass, aluminium, stainless steel 
and titanium

 · Achieves type of protection IP 68 and IP 69K

 · For cable diameters of between 2 mm and 
30 mm

 · 90° bends possible

 · Solutions for EMC protection

 · Fast fitting and low space requirements

Resim 1: Çeşitli MatchClamp™ ürün versiyonları
Fig. 1:  The wide range of MatchClamp™ product  

 variants

Resim 2: MatchClamp™ manşonlarını sıkmak için 
 alet

Fig. 2:  Tool for pressing the MatchClamp™   
 sleeves

Resim 3: Sıkma işlemi
Fig. 3:   The pressing process

Resim 4: Bir kablo üzerine sıkılan MatchClamp™ 
 manşon

Fig. 4:  MatchClamp™ sleeve pressed onto a cable

MatchClamp™ –
Özel uygulamalar için sökülemez al-

ternatif

MatchClamp™ 
Yüksek derecede güvenli,  

sökülemez kablo girişi 

MatchClamp™
Highly secure non-detachable  

cable entry

Ürün açıklaması

 · MatchClamp™ manşona bastırılarak yapılan 
sökülemez bağlantı

 · Çok yüksek germe dayanım derecesi.

 · Müşteriye özel tasarım.

 · Malzemeler: pirinç, alüminyum, paslanmaz 
çelik ve titanyum.

 · IP 68 ve IP 69K koruma sınıflarını sağlar.

 · 2 mm ve 30 mm arası kablo çapları için.

 · 90° bükümler mümkündür.

 · EMC koruması için çözümler.

 · Hızlı montaj ve az mekan gereksinimi.

 Ürünlere Genel Bakış/Programme overview 2012 · 9



Product description

 · Splittable flange system for the insertion of 
pre-assembled cables

 · For cable diameters of  2.0 mm to 20.5 mm

 · UNI Dicht® sealing principle ensures secure  
cable protection and a high degree of strain 
relief.

 · Can be combined with the sealing inserts 
from the UNI Dicht® system

 · Circumferential seal ensures that the type of 
protection IP 66 is achieved.

 · Frame plate and pressure screws made of 
PA plastic

 · Fits in standard sheet-metal cut outs for  
24 pole plug connectors.

UNI Flange® from PFLITSCH:

The splittable variant for pre-

assembled cables

 2  3
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Resim 1: Bir makine üzerine takılmış UNI Flanş®

Fig. 1:  UNI Flange® installed on a machine

Resim 2: Bir UNI Flanş®’ın parçaları
Fig. 2:  The individual parts of a UNI Flange®

Resim 3: Ayrı bileşenlerin takılması
Fig. 3:   Assembly of the individual components

Resim 4: UNI Flanş® uygulaması
Fig. 4:  UNI Flange® application

PFLITSCH’ten UNI Flanş®:  
Ön-montajlı kablolar için ayrılabilir 

versiyon

Ürün açıklaması

 · Ön-montajlı kabloların yerleştirilmesi için 
ayrılabilir flanş sistemi.

 · 2.0 mm ila 20.5 mm kablo çapları için.

 · UNI Dicht® sızdırmazlık prensibi, güvenli 
kablo koruma ve yüksek derecede gerilim 
dayanımı sağlar.

 · UNI Dicht® sisteminin sızdırmazlık ara 
parçalarıyla birleştirilebilir.

 · Çevresel sızdırmazlık elemanı, IP 66 koruma 
sınıfının sağlanmasını garanti eder.

 · Çerçeve plakası ve basınç vidaları PA  
plastikten yapılmış.

 · 24 kutuplu fişli konektörler için standart 
metal-levha yuvalara uyar.

Flanş sistemleri
Ön-montajlı kablolar için bile  
güvenli kablo girişi

Flange systems
Secure cable entry, even for  
pre-assembled cables
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Product description

 · Planning, project engineering, products and 
installation – all from under one roof

 · Cable trunking assemblies that are ready to 
install on-time, for a fixed price.

 · Customised cutouts, mounting components 
or customer-specific paintwork

 · The easyRoute CAD system supports indivi-
dual trunking routeing and generates part 
and order lists.

 · Global online access to the data for 
PFLITSCH cable glands in all of the common 
formats available.

 · In the PFLITSCH testing laboratory both 
existing and new components are tested to 
international standards.

Assemblies from PFLITSCH – 

custom solutions from a single 

source

 1
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Resim 1: easyRoute’ta kablo birleştirme işlemi
Fig. 1: Routeing of trunking in easyRoute

Resim 2: Germe dayanımı testi.
Fig. 2: Testing of the strain relief

Resim 3: Endüstriyel ve ve PIK kablo birleştirme 
 parçalarının ve kablo tepsilerinin ön-montajı

Fig. 3:  Pre-assembly of Industrial- and PIK-  
 Trunking and wire trays

Resim 4: Kablo rakorlarıyla endüstriyel kablo
  birleştirme.
Fig. 4:  Industrial-Trunking with cable glands

Resim 5: Bir UNI Dicht® kablo rakorunun kesit
  görünüşü
Fig. 5:  Cross-sectional view of a UNI Dicht® cable gland 

PFLITSCH’ten donanımlar 
bir tek kaynaktan özel çözümler

Kablo donanımları  
Sabit fiyatlara  

montaja hazır sistemler

 
Assemblies

Ready-to-install systems  
at fixed prices

Ürün açıklaması

 · Planlama, proje mühendisliği, ürünler ve 
montaj – tamamı bir arada.

 · Sabit bir fiyata montaja hazır kablo 
birleştirme donanımları.

 · Özelleştirilmiş delik ölçüleri, montaj 
bileşenleri veya müşteriye özel boya işi

 · easyRoute CAD sistemi bireysel kablo kanalı 
yönlendirme işlemini destekler, parça ve 
sipariş listeleri üretir. 

 · PFLITSCH kablo rakorları için mevcut genel 
formatların tümünde verilere küresel çevirim-
içi erişim.

 · PFLITSCH test laboratuarında hem mevcut 
hem de yeni bileşenler uluslararası standart-
lara göre test edilir.
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Product description

 · Individual trunking routeing using accessory 
fittings such as angles, outlets or crossings

 · Cross-sections from 50 mm x 50 mm to  
300 mm x 150 mm

 · The trunking can be opened in various cover 
positions over the entire length.  
Benefit: The cables can be inserted.

 · Three-dimensional routeing using accessory 
fittings

 · Robust  and low-burr construction

 · Different cover latches are available

 · Trunking and covers are made of sheet steel 
and stainless steel and can be painted accor-
ding to the customer’s specifications

 · The trunking routeing can be designed using 
the online easyRoute tool

 · Automobile-Trunking for floor-mounted 
installation with walk-on loading of up to 
1,200 N 
 
Info:  
For our comprehensive range of machines 
and tools for cutting trunking to length and 
making cutouts please see page 15.

Industrial-Trunking from PFLITSCH:

The proven multi-talent

 1  2

Resim 1: Aksesuar bağlantı parçaları  
 ve çıkarılabilir kapak kullanan kablo kanalı

Fig. 1:  Trunking run using accessory fittings and 
 removable cover

Resim 2:  Kenar korumalı yan kesikler
Fig. 2:  Lateral cutouts with edge protection

PFLITSCH’ten Endüstriyel Kablo 
Kanalı: Kendini kanıtlamış çok 

yönlü sistem  

Endüstriyel Kablo Kanalları 
Ekonomik ve güvenli kablolama 
çözümü

Industrial-Trunking
The economic and secure  
cable routeing solution

Ürün açıklaması

 · Köşebentler, çıkışlar veya geçişler gibi aksesuar 
bağlantı parçaları kullanarak bireysel kablo kanal 
çözümleri.

 · 50 mm x 50 mm’den 300 mm x 150 mm’ye 
kadar kesitler.

 · Kablo kanalı, tüm uygulama boyunca çeşitli 
kapak konumlarında açılabilir. Avantajı: Kablolar 
istenilen noktada yerleştirilebilir.

 · Aksesuar bağlantı parçaları kullanarak üç boyutlu 
kablolama.

 · Güçlü ve pürüzsüz yapı.

 · Çeşitli kapak mandalları mevcuttur

 · Kablo kanalı ve kapaklar çelik levhadan ve 
paslanmaz çelikten yapılmıştır vemüşterinin 
spesifikasyonlarına göre boyanabilir.

 · Kablo kanalı yönlendirme, çevirimiçi easyRoute 
aracı kullanılaraktasarlanabilir.

 · 1.200 N’a kadar yürüme yüklü zemine-monte 
kurulum için otomobil kablo kanalı. 
 
Bilgi: 
Kablo kanalı uzunluğunu kesmek ve delik 
işlemlerini yapmak için kullanılan kapsamlı ma-
kine ve takım ürün yelpazemiz için sayfa 15’e 
bakın
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PIK-Trunking from  PFLITSCH: 

The practical alternative for small 

cable volumes

 1
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Product description

 · Installation trunking for a small number of 
cables 

 · Cross-sections of 15 mm x 15 mm to  
200 mm x 60 mm

 · Can be tilted along its whole length

 · Can be combined with the Industrial-
Trunking

 · Can be closed with the practical snap-on 
cover.

 · Can be opened along its whole length

 · Accessory fittings can be used to achieve a 
three-dimensional trunking routeing

 · Edge protection for lateral cable outlets and 
at the end of the trunking

 · The PIK-Trunking is available in sheet steel 
and stainless steel and can be painted accor- 
ding to the customer’s specifications.  
 
Info: 
For machines and tools for working with the 
trunking please see page 15.

Resim 1: Yanal kesikli ve kablo rakorlu PIK-Kablo  
 Kanalı.

Fig. 1:  PIK-Trunking with lateral cutout and cable  
 gland

Resim 2: Farklı boyutlarda PIK-Kablo Kanalı
Fig. 2:  PIK-Trunking of different dimensions

Resim 3: Bir kilitleme dili kullanılarak kablo kanalına  
 sabitlenen PIK kenar koruması

Fig. 3:   PIK edge protection that is fixed into the 
 trunking using a locking tab.

Resim 4: PIK-Kablo Kanalındaki, farklı plastik  
 panellerle kapatılmış yan kesikler.

Fig. 4:  Lateral cutouts in the PIK-Trunking that are  
 covered with different plastic panels.

Resim 5: PIK-Kablo Kanalı için T bağlantı parçası
Fig. 5:  T-connector for PIK-Trunking

PFLITSCH’ten PIK-Kablo Kanalı: 
Küçük kablo hacimleri için pratik al-

ternatif

 PIK Kablo Kanalı
 Küçük kesitli kablo yükleri için

PIK-Trunking 
Small volume cable routeing

Ürün açıklaması

 · Az sayıda kablo için montaj kanalı

 · 15 mm x 15 mm’den 200 mm x 60 mm’ye 
kadar kesitler

 · Tüm uygulama boyunca yan yatırılabilir.

 · Endüstriyel kablo kanalıyla birleştirilebilir.

 · Pratik geçmeli kapakla kapatılabilir..

 · Tüm uygulama boyunca açılabilir.

 · Aksesuar bağlantı parçaları üç boyutlu kanal 
yönlendirme elde etmek için kullanılabilir.

 · Yan kablo çıkışları için ve kablo kanalının 
sonunda kenar koruması

 · PIK-Kablo Kanalı çelik levhadan ve pas-
lanmaz çelikten yapılmıştır ve müşterinin 
spesifikasyonlarına göre boyanabilir. 
 
Bilgi: 
Kablo kanalıyla çalışmak için kullanılacak 
makineler ve aletler için lütfen sayfa 15’e 
bakın.
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Product description

 · Open cable trunking system made of hot-dip 
galvanized steel, electroplated with nickel 
and stainless steel

 · Low part count

 · Clarity and flexibility

 · Easy to clean

 · Trunking can be routed without using acces-
sory fittings

 · Can be closed using a variety of cover variants

 · Various wire tray shapes

 · Robust wire cross-sections of high strength 
and with few suspension points

 · Single Wire System® (SWS®) for routeing 
individual cables

 · Also available as assemblies

Wire trays from PFLITSCH: 

The open variant for demanding 

industries

 1 2

 3

 4

Resim 1: Çeşitli kablo tepsileri
Fig. 1: Wide range of wire trays

Resim 2: Aksesuar bağlantı parçaları olmadan  
 T-geçişi yapılabilir.
Fig. 2: T-crossing possible without accessory fittings

Resim 3:  Kablo tepsileri için pratik kapak
Fig. 3:  Practical cover for the wire trays

Resim 4: Tekli kablo sistemleri® (SWS®)
Fig. 4: Single Wire System® (SWS®)

PFLITSCH’ten Kablo tepsileri:
Zor sektörler için açık model

Ürün açıklaması

 · Sıcak daldırma galvanizli çelikten yapılmış, 
nikel ve paslanmaz çelikle elektrolizle 
kaplanmış açık kablo kanalı sistemi.

 · Düşük parça sayısı

 · Açıklık ve esneklik

 · Temizlenmesi kolay

 · Kablo kanalı, aksesuar bağlantı parçaları kul-
lanmadan uygulanabilir.

 · Çeşitli türde kapaklar kullanılarak 
kapatılabilir.

 · Farklı kablo tepsisi şekilleri.

 · Yüksek dayanımlı ve az sayıda asma noktalı 
güçlü kablo kesit alanları.

 · Bireysel kabloları yönlendirmek için Single 
Wire System® (SWS®).

 · Montajlı halde de mevcuttur.

Kablo tepsileri
Kolay ve hızlı montaj

Wire trays
Simply assembled and  
quickly installed
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Product description

 · Machines and tools for working on the cable 
trunking, even on installed trunking

 · Cutting and stamping tools for Industrial 
and PIK-Trunking

 · Hydraulically and manually operated drives

 · Precise cutting to length, making lateral cu-
touts and holes

 · Mobile tools for lateral notching

 · Mobile wire tray shears for notching the side 
walls

 · Rapid return on investment through time 
savings

 · Low-burr cutting and cutouts

Tools and machines 
from PFLITSCH:

Efficient working made easy

 1

 3

 2

 4

Alet ve makineler 
Profesyonel ve hızlı çalışma

Tools and machines 
Working professionally and  

expeditiously

Resim 1: Hareketli delme aleti
Fig. 1:  Mobile notching tool

Resim 2: Hareketli kablo tepsisi makası - mini
Fig. 2:  Mobile wire tray shears - mini

Resim 3: HS PIKCut
Fig. 3:   HS PIKCut

Resim 4: Kablo kanalı üzerinde çalışmak için farklı  
  a letler

Fig. 4:  Tools for working on trunking

PFLITSCH’ten aletler ve makine-
ler:
Daha kolay ve etkili çalışma

Ürün açıklaması

 · Kablo kanalı üzerinde, hatta monte edilmiş 
kanal üzerinde çalışmak için makine ve aletler.

 · Endüstriyel ve PIK-Kablo Kanalı için kesme ve 
delme aletleri.

 · Hidrolik ve manüel olarak çalıştırılan el aletleri

 · Hassas uzunluk kesimi, yan kesikler ve delikler 
açmak için.

 · Yan çentik açma için hareketli aletler.

 · Yan duvarlarda çentik açmak için hareketli 
kablo tepsisi makasları.

 · Zamandan kazandırma sayesinde hızlı yatırım 
getirisi 

 · Düşük çapaklı kesme ve delik.
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