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celková  délka žlabů 6 000 mmsamonosné rozpětí až 5 800 mm

3 000 mm
3 000 mm

spojka SL5

 žlab L1  žlab L1

SYSTÉM KABELOVÝCH ŽLABů 
LINEAR PRO VELKÁ ROZPĚTÍ 
Spojením zesílených žlabů LINEAR 1 pro velká rozpětí pomocí spojek SL 5 a SL 6,  
je možné při současně vysokém zatížení kabely překlenout volný prostor délky až 6,0 m 
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maximální samonosné rozpětí 5 830 mm

žlab L1 (3 000 mm) žlab L1 (3 000 mm)

Maximální rovnoměrné zatížení kabelové trasy 
v délce rozpětí podpěr 5 800 mm

žlab L1 200/100-3m

žlab L1 300/100-3m

20kg/m

25kg/m

žlab L1 v zesíleném provedení
žlab L1 200/100 nebo 300/100

tloušťka plechu 2,0 mm

spojovací sada žlabu LINEAR SSL M8
touto spojovací sadou připevníme 
spojky SL 5 a SL 6 ke žlabům

Podélná spojka bočnice žlabu SL 6 
(tzv. DOPLŇKOVÁ)

tuto spojku je vždy NUTNÉ použít v případě, 
kdy vzdálenost podpěrných míst přesáhne 4,5 m 
a to v kombinaci se spojkou žlabu SL 5
(Použití: spojka SL 6 
1 ks na bočnici žlabu = 2 ks na spoj)

spojka žlabu SL5
pro základní spojení žlabů L1 

v zesíleném provedení je nutné vždy použít 
tuto spojku a to při jakékoli vzdálenosti 

podpěrných míst žlabu.
(Použití: spojka SL 5 - 1 ks na spoj)

Kabelový žlab LINEAR 1 | L1 | H=100 mm | L=3 000 mm | zesílený
objednací kód označení A [mm] H [mm] t [mm]

hmotnost 

[kg/m]

balení 

[ks/m]

ARD-3x114920-3m L1 200/100 200 100 2,0 5,300 1ks/3m

ARD-3x115120-3m L1 300/100 300 100 2,0 6,320 1ks/3m

4 - sendzimirově zinkováno 
2 - žárově pozinkováno
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dostupnost povrchových úprav
  skladem 

na objednávku  
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montáž
SL5/100x200

montáž
SL5/100x300

28x SSL M8 32x SSL M8

4x SSL M8

Spojka žlabu | SL 5 | H=100 mm 
objednací kód označení L [mm] H [mm] D [mm] t [mm]

hmotnost 

[kg/ks]

baleno po 

[ks]

ARD-3x210520 SL 5/100x200 210 100 208 2,0 0,825 1

ARD-3x210530 SL 5/100x300 210 100 308 2,0 1,025 1

SZ
sendzimirový

zinek  ŽZžárový
zinek

4 - sendzimirově zinkováno 
2 - žárově pozinkováno

OK

dostupnost povrchových úprav
  skladem 

na objednávku  

Podélná spojka bočnice žlabu | SL 6 | H=100 mm 
objednací kód označení L [mm] H [mm] t [mm]

hmotnost 

[kg/ks]

baleno po 

[ks]

ARD-34210501 SL 6/100 498 86 2,0 1,068 1

SZ
sendzimirový

zinek  ŽZžárový
zinek

4 - sendzimirově zinkováno 
2 - žárově pozinkováno

dostupnost povrchových úprav
  skladem 

na objednávku  

Tuto doplňkovou spojku je vždy NUTNÉ použít 
v případě, kdy vzdálenost podpěrných míst 
přesáhne 4,5 m a to v kombinaci se spojkou 
žlabu SL 5

Poznámka: 
Na uvedené výrobky se vztahuje tolerance mezní úchylky tloušťky plechu dle ČSN EN 10143 (Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru).

Spojovací sada žlabu LINEAR | SSL M8  
objednací kód označení

hmotnost 

[kg/bal.]

baleno po 

[ks]

ARD-3x219901 SSL M8 1,500 100

2 - GEOMET 500
3 - nerezové provedení AISI 304

1 - galvanicky pozinkováno

GZ
galvanický

zinek  G5geomet 500  A2nerez
AISI 304

dostupnost povrchových úprav
  skladem 

na objednávku  

montáž
SL6/100



Brno, Česká republika | e-mail: arkys@arkys.cz | www.arkys.cz

použijte naši speciální infolinku MERKUR  848 300 308
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