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Produkty MOREK to komponenty najwyższej jakości

Informacje o firmie Morek
15 lat doświadczenia
w dziedzinie
elektrotechniki
Dzisiaj Grupa Morek obejmuje 6 firm w
6 różnych krajach europejskich. Firma macierzysta - Morek IT
OU - została założona na początku 2004 r. w Estonii. Wyższe
wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki i wcześniejsze
kierunkowe wieloletnie doświadczenie zawodowe założycieli
przedsiębiorstwa ułatwiły firmie pomyślny start i szybki
rozwój. Dzisiaj jesteśmy bardzo silną grupą opartą na
doświadczeniu, która już od 15 lat działa w tej dziedzinie.

Personel serwisowy
to zespół oddanych
pracowników
Jesteśmy firmą, która jest partnerem
dla swoich klientów. Bycie dobrym
partnerem oznacza dla nas przede wszystkim zrozumienie
potrzeb różnych segmentów rynku i dostarczanie usług/
produktów tym klientom, którym możemy zaoferować więcej
niż nasi bezpośredni konkurenci. Nasza skuteczna promocja
sprzedaży obejmuje kilka działań, które podejmujemy
zarówno przed sprzedażą, jak i po jej finalizacji, aby zapewnić
satysfakcję klientów i długoterminowe relacje z klientami.
Cały personel Grupy Morek poświęca się codziennej pracy, aby
osiągnąć te cele. Wiemy, że jest to jedyny sposób na sukces
naszych klientów i naszej firmy.

Stabilny rozwój na 		
przestrzeni lat
Grupa Morek stale się rozwija z roku
na rok od momentu jej utworzenia.
Wzrost nastąpił podczas boomu w sektorze budowlanym,
a także w czasie globalnej recesji. Dziś mamy swoje
przedstawicielstwo w Finlandii, Estonii, na Łotwie, Litwie, w
Polsce i Czechach. W nadchodzących latach również utrzyma
się stały wzrost.

Rating kredytowy wśród 16%
najlepszych firm w Estonii
Faktury płacone na czas, wystarczająca ilość produktów w

magazynach, terminowo wypłacane wynagrodzenia, narzędzia
odpowiednie dla pracowników itp. – wszystko to wymaga
dostępności wystarczającego kapitału obrotowego. Morek IT
OU, spółka macierzysta Grupy Morek, ma rating kredytowy
AA, co plasuje ją w TOP 16% firm w Estonii.

Stała obecność na
wystawach
Podążanie za nowymi trendami
rynkowymi, przegląd działalności
konkurencji, otrzymywanie informacji
zwrotnych na temat produktów oraz spotkania z dostawcami
i klientami w celu znalezienia nowych, innowacyjnych i
odpowiednich rozwiązań to tylko kilka słów kluczowych
dotyczących naszych celów na międzynarodowych wystawach
specjalistycznych. Dlatego uważamy udział w tych wystawach
za niezwykle ważny. Nasze stoisko można znaleźć na głównych
targach w dziedzinie elektrotechniki, takich jak Amper Fair w
Czechach, Energetab w Polsce i Hannover Messe w Niemczech.

Starannie dobrani
producenci z krajów
Europy Zachodniej
Nasze portfolio produktów zawiera
tylko produkty wysokiej jakości,
które powstają przy zachowaniu
bardzo wysokich standardów w całym procesie produkcji.
Współpracujemy tylko z producentami, którzy mają wieloletnie
doświadczenie w produkcji, rozwoju produktów i badaniach.
W ten sposób możemy być pewni oferowania produktów o tej
samej jakości, co znane duże korporacje.

Najszersza oferta złącz
kablowych dostępna na
rynku
Specjalizujemy się głównie w złączach
kablowych. Po długotrwałej obserwacji
rynku, wyborze produktów i negocjacjach
zakupowych możemy z całą pewnością
stwierdzić, że mamy najszerszą ofertę złącz kablowych na rynku.

Gama ponad 1000 produktów marki
Morek
Ważne jest, aby każdy klient efektywnie wykorzystywał
swój czas i koncentrował się na swojej głównej działalności.
Zebraliśmy nasze portfolio w taki sposób, aby reprezentowało
całą gamę złączy kablowych, a także spełniało najbardziej
specyficzne oczekiwania. Dlatego nasza oferta obejmuje ponad
1000 pozycji, a liczba stale rośnie.
Ponieważ jesteśmy pewni jakości oferowanych produktów,
zebraliśmy je pod marką jakości Morek. Sprzedaż produktów
pod własną marką gwarantuje, że dostarczony produkt spełnia
najwyższe standardy jakości.
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Certyfikaty, deklaracje
wydane na
rzecz/przez Grupę Morek
Oprócz jakości ważne jest również, aby
produkty były bezpieczne i spełniały
kryteria obowiązujących przepisów i norm. W naszej ofercie
znajdują się produkty, dla których zostały wydane certyfikaty
przez uznane na całym świecie jednostki certyfikująe, takie jak
UL, FIMKO i Lloyd's.
Deklaracje zgodności CE i RoHS są oczywistymi słowami
kluczowymi w przypadku naszego portfolio produktów.

Produkty marki Morek oferowane w
dobrym stosunku ceny do jakości
Spółki Grupy Morek są reprezentowane w 6 różnych krajach,
więc mamy stały przegląd asortymentu oferowanego na
naszych rynkach krajowych oraz przedziałów cenowych.
Mamy bezpośredni kontakt z różnymi producentami i znaczny
wolumen zakupów stanowią zakupy hurtowe. Dzięki temu
możemy zaoferować naszym klientom produkty, które są
zawsze powyżej średniej pod względem jakości oferowanej
na rynku, po rozsądnych cenach. Cała nasza oferta produktów
jest zestawiana z uwzględnieniem kryteriów cenowych i
jakościowych.

5-letnia gwarancja
Jesteśmy przekonani o niezawodności
naszych produktów i dlatego udzielamy
5-letniej gwarancji na wszystkie nasze
produkty.

Terminowe dostawy
Nasze magazyny centralne znajdują
się w Estonii, na Litwie i w Czechach.
Towary mogą być wysyłane z
dowolnego z tych magazynów. W
zależności od miejsca docelowego
czas dostawy ekspresowej może wynosić 24 godziny lub nawet
kilka godzin. W ten sposób zapewniamy, że klienci otrzymają
swoje towary na czas, gdy będą im potrzebne.

Szybka obsługa reklamacji
Odpowiadamy na wszystkie możliwe roszczenia naszych
klientów tak szybko, jak to możliwe. W przeciwieństwie
do dużych korporacji, jesteśmy w stanie bardzo szybko
rozwiązywać problemy techniczne z produktami, ponieważ
w naszej organizacji jest niewiele poziomów zarządzania komunikacja między różnymi krajami i pracownikami odbywa
się szybko i bezpośrednio, a specjalista ds. produkcji niezależnie
od produktu jest oddalony od klienta tylko o maksymalnie dwie
osoby pośredniczące.

Innowacja
U nas innowacja zaczyna się od
pozornie małych rzeczy.
Z jednej strony obejmuje to wszystko,
co ułatwia życie klientom, np. złożenie
zamówienia produktu, które jest
szybsze i prostsze w porównaniu z tym,
co jest zwykle oferowane na rynku, lub szybko nawigowalny
katalog produktów.
Z drugiej strony produkty oferowane klientom różnią się od
tego, co jest dostępne w standardowym zakresie.
W naszej ofercie znajdują się rozwiązania szyte na miarę, które
uwzględniają wymagania konkretnego klienta i są specjalnie
dla nich produkowane. Dodaliśmy również do oferty kilka
produktów, które uwzględniają zarówno wymagania rynku, jak
i elementy, o których klienci często nawet nie myślą, a które
ułatwiają ich podstawową pracę i oszczędzają czas, przestrzeń
instalacyjną i pieniądze (np. Terminale OTL, Moflex, złącza
żelowe, płyty do wprowadzania kabli, terminale MAC itp.).
Nasze zakłady produkcyjne posiadają wymagane kompetencje,
elastyczność i zdolności produkcyjne do testowania i produkcji
specjalnych zamówień przez wiele dziesięcioleci.
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Nasza obietnica:
produkty marki Morek
są produktami wysokiej
jakości. Nigdy nie
idziemy na kompromis w tej kwestii
Jedną z podstawowych zasad działania firmy jest obietnica,
że wszyscy pracownicy znają zasady wyboru produktów i
projektowania usług. Na tej podstawie klient może dokonać
swojego najważniejszego wyboru - czy produkty i usługi tej
firmy są dla nich, czy nie.
Obiecujemy, że produkty marki Morek są produktami wysokiej
jakości. Ponieważ jest to fundament naszego sukcesu w
biznesie, nigdy nie idziemy na kompromis w tej kwestii.

Polityka dotycząca minerałów konfliktu
Grupa MOREK popiera cel, jakim jest położenie kresu
przemocy, naruszeniom praw człowieka i dewastacji środowiska
w Demokratycznej Republice Kong ( DRK). Przestrzegamy
wszelkich wymogów obowiązujących naszą Grupę zgodnie
z amerykańskimi zasadami „Conflict Minerals” i będziemy
postępować zgodnie z prawem UE zgodnie z rozporządzeniem
„Conflict Minerals”, gdy tylko zostanie ono potwierdzone.
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Śrubowe końcówki kablowe do 12kV

Śrubowe końcówki kablowe do 12kV

Przeznaczone do
zastosowań do 12kV
Nadają się do
przewodów Al i Cu
Certyfikowane zgodnie z normą

EN61238-1 Klasa A
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Śrubowe końcówki kablowe do 12kV
Końcówki kablowe ze śrubą ścinającą służą do
zakańczania przewodów aluminiowych lub miedzianych
używanych do 12 kV
Zalety
• Technologia śrub ścinających pozwala na zakładanie
końcówek kablowych za pomocą zwykłego klucza, nie są
wymagane żadne zaciskarki ani inne specjalne narzędzia.
• Końcówki kablowe ze śrubami ścinającymi są
elementami z regulowanym zakresem, dzięki czemu
można je stosować z przewodami o różnych przekrojach,
tych kilka elementów pomieści szeroki zakres
przewodów od najmniejszych do największych.
• Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy
uchwytów są wykonane z wysokowytrzymałego stopu
aluminium i pokryte cyną, dzięki czemu można je
nakładać na przewody aluminiowe i miedziane.
• Śruby ścinające z mosiądzu i aluminium pokryte cyną są
zaprojektowane w taki sposób, aby zrywały w momencie
osiągnięcia wymaganego momentu obrotowego tak,
aby zapewnić dobry kontakt elektryczny.
• Śruby ścinające są pokryte specjalnym smarem
antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i
wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w
miejscach kontaktu elektrycznego.
• Wszystkie końcówki kablowe śrub ścinających są
wodoszczelne i nadają się do zastosowań zewnętrznych

i wewnętrznych, mogą być stosowane do przewodów
stałych, linkowych, sektorowych i okrągłych z izolacją
papierową impregnowaną tworzywem sztucznym lub
olejem.
• Końcówki śrub ścinających są kompatybilne z
większością zestawów zakończeniowych wielu
producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej
miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych
rozmiarów.
Certyfikacja i przepisy
Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A.
Specyfikacja techniczna
• Napięcie znamionowe do 12 kV
• Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych
• Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym
Materiały
Korpus końcówki kablowej: ocynowany stop aluminium
o wysokiej wytrzymałości
Aluminiowe śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: stop aluminium
Mosiężne śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: mosiądz ocynowany

Zrywalne śruby z dokładnymi
punktami zerwania

Wystające ząbkowania
wewnątrz tulei

Warstwa specjalnego
smaru kontaktowego na
śrubach
Typ i rozmiar przewodu
wskazane na oznakowaniu

Powierzchnia
korpusu pokryta
10μm cyny

Fazowane krawędzie
zewnętrzne i gładka
powierzchnia

Norma EN 61238-1: 2003 dla kabli miedzianych i aluminiowych dzieli je na dwie klasy.
Klasa A (cykl cieplny i test zwarciowy) – Są to złącza
przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej lub
sieci przemysłowych, w których mogą być poddawane
zwarciom o stosunkowo wysokiej intensywności i czasie
trwania. Dlatego złącza klasy A są odpowiednie dla
większości aplikacji.

Klasa B (tylko testy cyklu cieplnego, nie testowane
pod kątem zwarć) – Są to złącza dla sieci, w których
przeciążenia lub zwarcia są szybko usuwane przez
zainstalowane urządzenia ochronne, np. szybko
działające bezpieczniki.
www.morekpl.eu
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Śrubowe aluminiowe końcówki kablowe do 12kV

MSLL35

Rozmiar otworu na śrubę

MSLL50

MSLL51

MSLL70

MSLL95

M10

MSLL0351A10

MSLL0501A10

-

-

-

M12

MSLL0351A12

MSLL0501A12

MSLL0502A10

MSLL0702A12

MSLL0951A12

M16

-

-

MSLL0502A12

-

-

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

6 - 35

6 - 50

6 - 50

16 - 70

16 - 95

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

10 - 35

10 - 50

10 - 50

16 - 70

16 - 95

SE

Przewód jednożyłowy (drut) sektorowy

16 - 35

16 - 50

16 - 50

16 - 70

16 - 95

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

16 - 25

16 - 35

16 - 35

16 - 70

16 - 95

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 35

6 - 50

6 - 50

16 - 70

25 - 95

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

16 - 35

6 - 50

6 - 50

16 - 70

25 - 95

RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

6 - 25

6 - 35

6 - 35

6 - 35

10 - 35

Ilość śrub Ø mm

1 / M10

1 / M10

2 / M10

2 / M12

1 / M12

L1 / L2 / l

53 / 40 / 18

62 / 51 / 28

62 / 51 / 30

90 / 75 / 40

65 / 52 / 24

D/d

16 / 9

20 / 11

20 / 11

22 / 12

25 / 14

Waga (g)

23

37

42

62

65

Opakowanie (szt)

50

50

50

50

25

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji AL/CU

Wymiary
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Śrubowe aluminiowe końcówki kablowe do 12kV

MSLL96

Rozmiar otworu na śrubę

MSLL150

MSLL240

MSLL300

M10

-

-

-

-

M12

MSLL0952A12

MSLL1502A12

MSLL2402A12

MSLL3002A12

M16

-

-

MSLL2402A16

MSLL3002A16

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

16 - 95

35 - 150

50 - 240

120 - 300

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 95

35 - 150

50 - 240

120 - 300

SE

Przewód jednożyłowy (drut) sektorowy

16 - 95

35 - 150

50 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

16 - 95

35 - 120

50 - 240

120 - 300

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

25 - 95

35 - 150

50 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 95

35 - 150

50 - 240

120 - 300

RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

10 - 35

25 - 35

-

-

Ilość śrub Ø mm

2 / M12

2 / M16

2 / M18

2 / M22

L1 / L2 / l

76 / 63 / 32

100 / 85 / 52

115 / 97 / 57

123 / 104 / 59

D/d

25 / 15

29 / 18

35 / 22

38 / 24,5

Waga (g)

82

120

250

280

Opakowanie (szt)

25

40

15

10

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji AL/CU

Wymiary
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Śrubowe mosiężne końcówki kablowe do 12kV

MSLL35

Rozmiar otworu na śrubę
M10

MSLL0351B10

MSLL50
MSLL0501B10

MSLL70
-

M12

MSLL0351B12

MSLL0501B12

MSLL0702B12

M16

-

-

-

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

6 - 35

6 - 50

16 - 70

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

10 - 35

10 - 50

16 - 70

SE

Przewód jednożyłowy (drut) sektorowy

16 - 35

16 - 50

16 - 70

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

16 - 25

16 - 35

16 - 70

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 35

6 - 50

16 - 70

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

16 - 35

6 - 50

16 - 70

RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

6 - 25

6 - 35

6 - 35

Liczba śrub

1 / M10

1 / M10

2 / M12

L1 / L2 / l

53 / 40 / 18

62 / 51 / 28

90 / 75 / 40

D/d

16 / 9

20 / 11

22 / 12

Waga (g)

27

47

100

Opakowanie (szt)

50

50

30

Śruby: mosiądz ocynowany

Wymiary
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Śrubowe mosiężne końcówki kablowe do 12kV

MSLL150

Rozmiar otworu na śrubę

MSLL240

MSLL300

M10

-

-

-

M12

MSLL1502B12

MSLL2402B12

MSLL3002B12

M16

-

MSLL2402B16

MSLL3002B16

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

35 - 150

120 - 240

120 - 300

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

35 - 150

120 - 240

120 - 300

SE

Przewód jednożyłowy (drut) sektorowy

35 - 150

120 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

35 - 120

120 - 240

120 - 300

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

35 - 150

120 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

35 - 150

120 - 240

120 - 300

RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

25 - 35

-

-

Liczba śrub

2 / M16

2 / M18

2 / M22

L1 / L2 / l

100 / 85 / 52

115 / 97 / 57

123 / 104 / 59

D/d

29 / 18

35 / 22

38 / 24,5

Waga (g)

170

345

380

Opakowanie (szt)

40

15

10

Śruby: mosiądz ocynowany

Wymiary

www.morekpl.eu

11

Śrubowe złącza kablowe do 12kV

Śrubowe złącza kablowe do 12kV

Do aplikacji do 12 kV
Nadają się do
przewodów Al i CU
Certyfikowane zgodnie z normą

EN61238-1 Klasa A
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Śrubowe złącza kablowe do 12kV
Złącza kablowe ze śrubą ścinającą służą do zakańczania
przewodów aluminiowych lub miedzianych używanych
do 12 kV
Zalety
• Technologia śrub ścinających pozwala na zakładanie
końcówek kablowych za pomocą zwykłego klucza, nie są
wymagane żadne zaciskarki ani inne specjalne narzędzia.
• Końcówki kablowe ze śrubami ścinającymi są
elementami z regulowanym zakresem, dzięki czemu
można je stosować z przewodami o różnych przekrojach,
tych kilka elementów pomieści szeroki zakres
przewodów od najmniejszych do największych.
• Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy
uchwytów są wykonane z wysokowytrzymałego stopu
aluminium i pokryte cyną, dzięki czemu można je
nakładać na przewody aluminiowe i miedziane.
• Śruby ścinające z mosiądzu i aluminium pokryte cyną są
zaprojektowane w taki sposób, aby zrywały w momencie
osiągnięcia wymaganego momentu obrotowego tak,
aby zapewnić dobry kontakt elektryczny.
• Śruby ścinające są pokryte specjalnym smarem
antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i
wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w
miejscach kontaktu elektrycznego.
• Wszystkie końcówki kablowe śrub ścinających są
wodoszczelne i nadają się do zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych, mogą być stosowane do przewodów

stałych, linkowych, sektorowych i okrągłych z izolacją
papierową impregnowaną tworzywem sztucznym lub
olejem.
• Końcówki śrub ścinających są kompatybilne z
większością zestawów zakończeniowych wielu
producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej
miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych
rozmiarów.
Certyfikacja i przepisy
Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A.
Specyfikacja techniczna
• Napięcie znamionowe do 12 kV
• Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych
• Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym
Materiały
Korpus końcówki kablowej: ocynowany stop aluminium
o wysokiej wytrzymałości
Śruby: odlew aluminiowy
Aluminiowe śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: stop aluminium
Mosiężne śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: mosiądz ocynowany

Zrywalne śruby z dokładnymi
punktami zerwania

Warstwa specjalnego
smaru kontaktowego na
śrubach

Fazowane krawędzie
zewnętrzne i gładka
powierzchnia

Typ i rozmiar przewodu
wskazane na oznakowaniu
Wystające ząbkowania
wewnątrz tulei

Powierzchnia
korpusu pokryta
10μm cyny

Norma EN 61238-1: 2003 dla kabli miedzianych i aluminiowych dzieli je na dwie klasy.
Klasa A (cykl cieplny i test zwarciowy) – Są to złącza
przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej lub
sieci przemysłowych, w których mogą być poddawane
zwarciom o stosunkowo wysokiej intensywności i czasie
trwania. Dlatego złącza klasy A są odpowiednie dla
większości aplikacji.

Klasa B (tylko testy cyklu cieplnego, nie testowane
pod kątem zwarć) – Są to złącza dla sieci, w których
przeciążenia lub zwarcia są szybko usuwane przez zainstalowane urządzenia ochronne, np. szybko działające
bezpieczniki.
www.morekpl.eu
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Śrubowe aluminiowe złącza kablowe do 12kV

MSCL16

MSCL25

MSCL50

MSCL95

MSCL0162A00

MSCL0252A00

MSCL0502A00

MSCL0952A00

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy
(drut) okrągły

1,5 - 16

6 - 35

10 - 50

25 - 95

RM

Przewód wielodrutowy
okrągły

1,5 - 16

10 - 35

10 - 50

25 - 95

SE

Przewód jednożyłowy
(drut) sektorowy

1,5 - 16

16 - 35

16 - 50

25 - 95

SM

Przewód wielodrutowy
sektorowy

1,5 - 16

16 - 25

16 - 35

25 - 95

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy
okrągły

1,5 - 16

16 - 35

16 - 50

25 - 95

SM

Przewód wielodrutowy
sektorowy

1,5 - 16

16 - 35

16 - 50

25 - 95

RE

Przewód jednożyłowy
(drut) okrągły

1,5 - 16

6 - 25

16 - 35

25 - 35

Ilość śrub Ø mm

2 / M6

2 / M8

2 / M10

2 / M12

L/l

30 / 14

40 / 17

37 / 17

54 / 24

D/d

12 / 6

16 / 9

18 / 10

25 / 14

Waga ( g )

10

22

26

47

Opakowanie (szt)

100

50

50

50

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Śrubowe aluminiowe złącza kablowe do 12kV

MSCL150

MSCL240

MSCL241

MSCL300

MSCL1502A00

MSCL2402A00

MSCL2404A00

MSCL3004A00

Dane techniczne
Przekrój przewodu AL (mm)
RE

Przewód jednożyłowy
(drut) okrągły

25 - 150

120 - 240

50 - 240

150 - 300

RM

Przewód wielodrutowy
okrągły

25 - 150

120 - 240

50 - 240

150 - 300

SE

Przewód jednożyłowy
(drut) sektorowy

25 - 150

120 - 240

50 - 240

150 - 300

SM

Przewód wielodrutowy
sektorowy

25 - 120

120 - 240

50 - 240

150 - 300

Przekrój przewodu CU (mm)
RM

Przewód wielodrutowy
okrągły

25 - 120

120 - 240

50 - 240

150 - 300

SM

Przewód wielodrutowy
sektorowy

25 - 35

-

-

-

RE

Przewód jednożyłowy
(drut) okrągły

-

-

-

-

Ilość śrub Ø mm

2 / M16

2 / M18

4 / M18

4 / M22

L/l

70 / 30

80 / 36

120 / 56

112 / 52

D/d

28 / 17

36 / 24

35 / 22

38 / 24

Waga (g)

87

162

220

265

Opakowanie (szt)

35

25

20

20

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary

www.morekpl.eu
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Śrubowe mosiężne złącza kablowe do 12kV

MSCL16

MSCL25

MSCL50

MSCL95

MSCL0162B00

MSCL0252B00

MSCL0502B00

MSCL0952B00

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

1,5 - 16

6 - 35

16 - 50

25 - 95

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

1,5 - 16

10 - 25

16 - 50

25 - 95

SE

Przewód jednożyłowy (drut) sektorowy

1,5 - 16

16 - 25

16 - 50

25 - 95

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

1,5 - 16

16 - 25

16 - 35

25 - 95

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

1,5 - 16

16 - 35

16 - 50

25 - 95

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

1,5 - 16

16 - 35

16 - 50

25 - 95

RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

1,5 - 16

6 - 25

16 - 35

25 - 35

2 / M6

2 / M8

2 / M10

2 / M12

Ilość śrub Ø mm
L/l

30 / 14

40 / 17

55 / 24

56 / 24

D/d

12 / 6

16 / 9

21 / 11

25 / 14

Waga (g)

15

32

60

90

Opakowanie (szt)

100

50

50

50

Śruby: mosiądz ocynowany
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Śrubowe mosiężne złącza kablowe do 12kV

MSCL150

MSCL240

MSCL300

MSCL1502B00

MSCL2402B00

MSCL3004B00

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

35 - 150

120 - 240

150 - 300

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

35 - 150

120 - 240

150 - 300

SE

Przewód jednożyłowy (drut) sektorowy

35 - 150

120 - 240

150 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

35 - 120

120 - 240

150 - 300

Przekrój przewodu CU (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

35 - 120

120 - 240

150 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

35 - 120

120 - 240

150 - 300

RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

35

-

-

Ilość śrub Ø mm

2 / M16

2 / M18

4 / M22

L/l

70 / 30

80 / 36

112 / 52

D/d

28 / 18

36 / 24

38 / 24

Waga (g)

135

240

310

Opakowanie (szt)

35

25

20

Śruby: mosiądz ocynowany
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary

www.morekpl.eu
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Śrubowe końcówki kablowe do 36kV

Śrubowe końcówki kablowe do 36kV

Do aplikacji do 36 kV
Odpowiednie do
aplikacji Al i Cu
Certyfikowane zgodnie z normą

EN61238-1 Klasa A

18
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Śrubowe końcówki kablowe do 36kV
Końcówki kablowe ze śrubą ścinającą służą do
zakańczania przewodów aluminiowych lub miedzianych
używanych do 36 kV.
Zalety
• Technologia śrub ścinających pozwala na zakładanie
końcówek kablowych za pomocą zwykłego klucza, nie są
wymagane żadne zaciskarki ani inne specjalne narzędzia.
• Końcówki kablowe ze śrubami ścinającymi są
elementami z regulowanym zakresem, dzięki czemu
można je stosować z przewodami o różnych przekrojach,
tych kilka elementów pomieści szeroki zakres
przewodów od najmniejszych do największych.
• Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy
uchwytów są wykonane z wysokowytrzymałego stopu
aluminium i pokryte cyną, dzięki czemu można je
nakładać na przewody aluminiowe i miedziane.
• Śruby ścinające z mosiądzu i aluminium pokryte cyną są
zaprojektowane w taki sposób, aby zrywały w momencie
osiągnięcia wymaganego momentu obrotowego tak, aby
zapewnić dobry kontakt elektryczny.
• Śruby ścinające są pokryte specjalnym smarem
antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i
wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w
miejscach kontaktu elektrycznego.
• Pierścienie centrujące przewody i instrukcja obsługi
są dostarczane razem z każdą końcówką kablową, aby
zapewnić prawidłową instalację.
• Wszystkie końcówki kablowe śrub ścinających są

wodoszczelne i nadają się do zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych, mogą być stosowane do przewodów
stałych, linkowych, sektorowych i okrągłych z izolacją
papierową impregnowaną tworzywem sztucznym lub
olejem.
• Końcówki śrub ścinających są kompatybilne z
większością zestawów zakończeniowych wielu
producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej
miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych
rozmiarów.
Certyfikacja i przepisy
Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A.
Specyfikacja techniczna
• Napięcie znamionowe do 36 kV
• Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych
• Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym
• Pierścienie centrujące przewody są dołączone.
Materiały
Korpus końcówki kablowej: ocynowany stop aluminium
o wysokiej wytrzymałości
Aluminiowe śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: stop aluminium
Mosiężne śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: mosiądz ocynowany

Zrywalne śruby z dokładnymi
punktami zerwania

Wystające ząbkowania
wewnątrz tulei

Warstwa specjalnego
smaru kontaktowego na
śrubach
Typ i rozmiar przewodu
wskazane na oznakowaniu
Powierzchnia
korpusu pokryta
10μm cyny

Fazowane krawędzie
zewnętrzne i gładka
powierzchnia

Norma EN 61238-1: 2003 dla kabli miedzianych i aluminiowych dzieli je na dwie klasy.
Klasa A (cykl cieplny i test zwarciowy) – Są to złącza
przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej lub
sieci przemysłowych, w których mogą być poddawane
zwarciom o stosunkowo wysokiej intensywności i czasie
trwania. Dlatego złącza klasy A są odpowiednie dla
większości aplikacji.

Klasa B (tylko testy cyklu cieplnego, nie testowane
pod kątem zwarć) – Są to złącza dla sieci, w których
przeciążenia lub zwarcia są szybko usuwane przez
zainstalowane urządzenia ochronne, np. szybko
działające bezpieczniki.
www.morekpl.eu

19

Śrubowe aluminiowe końcówki kablowe do 36kV

MSLM95

Rozmiar otworu na śrubę

MSLM150

MSLM240

MSLM300

M12

MSLM0951A12

MSLM1501A12

MSLM2402A12

MSLM3002A12

M16

-

-

MSLM2402A16

MSLM3002A16

M20

-

-

-

-

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al ( mm )
RE

Przewód jednożyłowy ( drut ) okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Przekrój przewodu Cu ( mm )
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 70

50 - 120

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Liczba śrub

1 / M12

1 / M14

2 / M18

2 / M22

L1 / L2 / l

76 / 60 / 32

95 / 78 / 42

112 / 95 / 57

125 / 105 / 67

D/d

24 / 9,5

29 / 16

33 / 20

38 / 24,5

Waga (g)

60

122

182

246

Opakowanie (szt)

25

25

15

14

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Śrubowe aluminiowe końcówki kablowe do 36kV

MSLM400

Rozmiar otworu na śrubę

MSLM630

MSLM1000

M12

MSLM4003A12

MSLM6303A12

-

M16

MSLM4003A16

MSLM6303A16

MSLM10004A16

M20

-

-

MSLM10004A20

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Liczba śrub

3 / M22

3 / M22

4 / M22 długa

L1 / L2 / l

140 / 120 / 79

163 / 136 / 94

194 / 161 / 105

D/d

42 / 26

52 / 34

65 / 41

Waga (g)

367

605

1095

Opakowanie (szt)

10

6

3

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Śrubowe mosiężne końcówki kablowe do 36kV

MSLM95

Rozmiar otworu na śrubę

MSLM150

MSLM240

MSLM300

M12

MSLM0951B12

MSLM1501B12

MSLM2402B12

MSLM3002B12

M16

-

-

MSLM2402B16

MSLM3002B16

M20

-

-

-

-

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Przekrój przewodu CU (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 70

50 - 120

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Liczba śrub

1 / M12

1 / M14

2 / M18

2 / M22

L1 / L2 / l

76 / 60 / 32

95 / 78 / 42

112 / 95 / 57

125 / 105 / 67

D/d

24 / 9,5

29 / 16

33 / 20

38 / 24,5

Waga (g)

70

145

230

320

Opakowanie (szt)

25

25

15

14

Śruby: mosiądz ocynowany
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary

22

www.morekpl.eu

Śrubowe mosiężne końcówki kablowe do 36kV

MSLM400

Rozmiar otworu na śrubę
M12

MSLM4003B12

MSLM630
MSLM6303B12

MSLM1000
-

M16

MSLM4003B16

MSLM6303B16

MSLM10004B16

M20

-

-

MSLM10004B20

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Liczba śrub

3 / M22

3 / M22

4 / M22 długa

L1 / L2 / l

140 / 120 / 79

163 / 136 / 94

194 / 161 / 105

D/d

42 / 26

52 / 34

65 / 41

Waga ( g )

510

720

1300

Opakowanie (szt)

10

6

3

Śruby: mosiądz ocynowany
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Śrubowe złącza kablowe do 36kV

Śrubowe złącza kablowe do 36kV

Do aplikacji do 36 kV
Odpowiednie do
aplikacji Al i Cu
Certyfikowane zgodnie z normą

EN61238-1 Klasa A

24
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Śrubowe złącza kablowe do 36kV
Złącza kablowe ze śrubą ścinającą służą do połączeń
przewodów aluminiowych lub miedzianych używanych
do 36 kV.
Zalety
• Technologia śrub ścinających pozwala na zakładanie
końcówek kablowych za pomocą zwykłego klucza, nie są
wymagane żadne zaciskarki ani inne specjalne narzędzia.
• Końcówki kablowe ze śrubami ścinającymi są
elementami z regulowanym zakresem, dzięki czemu
można je stosować z przewodami o różnych przekrojach,
tych kilka elementów pomieści szeroki zakres
przewodów od najmniejszych do największych.
• Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy
uchwytów są wykonane z wysokowytrzymałego stopu
aluminium i pokryte cyną, dzięki czemu można je
nakładać na przewody aluminiowe i miedziane.
• Śruby ścinające z mosiądzu i aluminium pokryte cyną są
zaprojektowane w taki sposób, aby zrywały w momencie
osiągnięcia wymaganego momentu obrotowego tak,
aby zapewnić dobry kontakt elektryczny.
• Śruby ścinające są pokryte specjalnym smarem
antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i
wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w
miejscach kontaktu elektrycznego.
• Wszystkie końcówki kablowe śrub ścinających są
wodoszczelne i nadają się do zastosowań zewnętrznych

i wewnętrznych, mogą być stosowane do przewodów
stałych, linkowych, sektorowych i okrągłych z izolacją
papierową impregnowaną tworzywem sztucznym lub
olejem.
• Końcówki śrub ścinających są kompatybilne z
większością zestawów zakończeniowych wielu
producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej
miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych
rozmiarów.
Certyfikacja i przepisy
Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A.
Specyfikacja techniczna
• Napięcie znamionowe do 36 kV
• Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych
• Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym
• Pierścienie centrujące przewody są dołączone.
Materiały
Korpus końcówki kablowej: ocynowany stop aluminium
o wysokiej wytrzymałości
Aluminiowe śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: stop aluminium
Mosiężne śruby do końcówek kablowych ze śrubą
ścinającą: mosiądz ocynowany

Zrywalne śruby z dokładnymi
punktami zerwania

Warstwa specjalnego
smaru kontaktowego na
śrubach

Fazowane krawędzie
zewnętrzne i gładka
powierzchnia

Typ i rozmiar przewodu
wskazane na oznakowaniu

Wystające ząbkowania
wewnątrz tulei

Powierzchnia
korpusu pokryta
10μm cyny

Norma EN 61238-1: 2003 dla kabli miedzianych i aluminiowych dzieli je na dwie klasy.
Klasa A (cykl cieplny i test zwarciowy) – Są to złącza
przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej lub
sieci przemysłowych, w których mogą być poddawane
zwarciom o stosunkowo wysokiej intensywności i czasie
trwania. Dlatego złącza klasy A są odpowiednie dla
większości aplikacji.

Klasa B (tylko testy cyklu cieplnego, nie testowane
pod kątem zwarć) – Są to złącza dla sieci, w których
przeciążenia lub zwarcia są szybko usuwane przez
zainstalowane urządzenia ochronne, np. szybko
działające bezpieczniki.
www.morekpl.eu
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Śrubowe aluminiowe złącza kablowe do 36kV

MSCM95

MSCM150

MSCM240

MSCM300

MSCM0952A00

MSCM1502A00

MSCM2404A00

MSCM3004A00

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 70

50 - 120

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Ilość śrub Ø mm

2 / M12

2 / M14

4 / M18

4 / M22

L/l

70 / 33

80 / 35

120 / 56

142 / 67

D/d

24 / 14

30 / 16

33 / 20

38 / 24,5

Waga (g)

74

146

230

400

Opakowanie (szt)

30

25

15

10

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Śrubowe aluminiowe złącza kablowe do 36kV

MSCM400

MSCM630

MSCM1000

MSCM4006A00

MSCM6306A00

MSCM10008A00

Dane techniczne
Przekrój przewodu Al (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Przekrój przewodu Cu (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Ilość śrub Ø mm

6 / M22

6 / M22

8 / M22 długa

L/l

170 / 82

200 / 94

220 / 105

D/d

42 / 26

52 / 34

65 / 41

Waga (g)

580

815

1340

Opakowanie (szt)

5

3

2

Śruby: odlew aluminiowy
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary

www.morekpl.eu
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Śrubowe mosiężne złącza kablowe do 36kV

MSCM95

MSCM150

MSCM240

MSCM300

MSCM0952B00

MSCM1502B00

MSCM2404B00

MSCM3004B00

Dane techniczne
Przekrój przewodu AL (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 95

50 - 150

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Przekrój przewodu CU (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

16 - 70

50 - 120

95 - 240

120 - 300

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

25 - 70

50 - 120

95 - 185

120 - 240

Ilość śrub Ø mm

2 / M12

2 / M14

4 / M18

4 / M22

L1 / l

70 / 33

80 / 35

120 / 56

142 / 67

D/d

24 / 14

30 / 16

33 / 20

38 / 24,5

Waga (g)

90

170

250

510

Opakowanie (szt)

30

25

15

10

Śruby: mosiądz ocynowany
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Śrubowe mosiężne złącza kablowe do 36kV

MSCM400

MSCM630

MSCM1000

MSCM4006B00

MSCM6306B00

MSCM10008B00

Dane techniczne
Przekrój przewodu AL (mm)
RE

Przewód jednożyłowy (drut) okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Przekrój przewodu CU (mm)
RM

Przewód wielodrutowy okrągły

185 - 400

400 - 630

630 - 1000

SM

Przewód wielodrutowy sektorowy

185 - 300

400 - 500

630 - 800

Ilość śrub Ø mm

6 / M22

6 / M22

8 / M22 długa

L1 / l

170 / 82

200 / 94

220 / 105

D/d

42 / 26

52 / 34

65 / 41

Waga (g)

800

1200

1900

Opakowanie (szt)

5

3

2

Śruby: mosiądz ocynowany
Nadają się do aplikacji Al/Cu

Wymiary
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Zestawy termokurczliwe do kabli do 1kV

Zestawy termokurczliwe do kabli do 1kV

Do zastosowań do 1kV
Nadaje się do kabli z
izolacją PVC/XLPE
Certyfikowane zgodnie z normą

EN61238-1 Klasa A

30
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Zestaw - mufy 1 kV do kabli XLPE/PVC z końcówkami na śruby zrywalne
• Zestawy zakończeniowe służą do zakańczania kabli
1kV z izolacją z tworzywa sztucznego i zewnętrzną
osłoną z tworzywa sztucznego. Końcówki kablowe
ze śrubą ścinającą są dołączone do zestawów.
• Dostępne są zestawy zakończeniowe dla kabli
3-, 4- lub 5-żyłowych i nadają się zarówno do
przewodów aluminiowych, jak i miedzianych.

Nr. Katalogowy
MSLS0351A10

• Do zestawów dołączone są również materiały ścierne
i czyszczące wraz z instrukcją.
• Zakończenia i rury termokurczliwe są produktami
wysokiej jakości i ułatwiają proces instalacji.
• Termokurczliwe zestawy zakończeniowe są dostępne
do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

Rozmiar przewodu

Złączki kablowe

Liczba żył

Al / Cu 6 - 35 mm²

4 x MSLL0351A10

4

MSLS0701A12

Al / Cu 25 - 70 mm²

4 x MSLL0951A12

4

MSLS1202A12

Al / Cu 70 - 120 mm²

4 x MSLL1502A12

4

MSLS2402A12

Al / Cu 120 - 240 mm²

4 x MSLL2402A12

4

Prosimy o kontakt z przedstawicielem ds. obsługi klienta, aby
uzyskać informacje na temat zestawów do kabli 3- i 5-żyłowych.

www.morekpl.eu
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Zestaw - mufy 1 kV do kabli XLPE/PVC ze złączkami na śruby zrywalne
• Zestawy do łączenia służą do łączenia kabli 1kV z
izolacją z tworzywa sztucznego i zewnętrzną osłoną
z tworzywa sztucznego. Złącza kablowe ze śrubami
ścinającymi są dołączone do zestawów.
• Dostępne są zestawy do łączenia kabli 3-, 4- lub
5-żyłowych i nadają się zarówno do przewodów
aluminiowych, jak i miedzianych.

Nr. Katalogowy

• Do zestawów dołączone są również materiały
ścierne i czyszczące wraz z instrukcją.
• Rurki termokurczliwe do żył i osłony zewnętrznej
są produktami wysokiej jakości i ułatwiają proces
instalacji.

Rozmiar przewodu

Złączki kablowe

Liczba żył

MSCS0352A00

Al / Cu 6 - 35 mm²

4 x MSCL0252A00

4

MSCS0502A00

Al / Cu 16-50 mm²

4 x MSCL0502A00

4

MSCS0702A00

Al / Cu 25 - 70 mm²

4 x MSCL0952A00

4

MSCS0952A00

Al / Cu 50 - 95 mm²

4 x MSCL0952A00

4

MSCS1202A00

Al / Cu 70 - 120 mm²

4 x MSCL1502A00

4

MSCS2404A00

Al / Cu 95 - 240 mm²

4 x MSCL2404A00

4

MSCS2402A00

Al / Cu 120 - 240 mm²

4 x MSCL2402A00

4

MSCS3004A00

Al / Cu 150 - 300 mm²

4 x MSCL3004A00

4

Prosimy o kontakt z przedstawicielem ds. obsługi klienta, aby
uzyskać informacje na temat zestawów do kabli 3- i 5-żyłowych.
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MOREK Finlandia
MOREK Estonia
MOREK Łotwa
MOREK Litwa
MOREK Polska
MOREK Czechy
MOREK Słowacja
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