
Optimalizujte svoji spotřebu motouzu!

next level garn

Vytěžte ze svých lisů maximum!
Každý stroj vyžaduje něco jiného. Díky malým rozdílům v 
typech motouzů next level si můžete bez rizika vyhledat 
správný průměr motouzu, který bude pro Váš stroj 
vyhovující.

S produktovou řadou next level je to možné!
Změna tloušťky motouzu je v případě next level zároveň i 
změnou barvy. 
Díky rozmanitým typům motouzů v našem sortimentu 
můžete bez rizika vyzkoušet, která délka motouzu Vám při 
různých požadavcích nejvíce vyhovuje.
Vyzkoušejte různé průměry a optimalizujte tak svoji 
spotřebu motouzů. Pokud by se nějaký průměr nehodil do 
Vašeho stroje – jednoduše vezmeme zboží zpět.

 ▪ úspora nákladů
 ▪ úspora času
 ▪ neničí tolik stroje

délka návinu  
m/kg

délka návinu 
(cívka)

pevnost v tahu  
+/- 5 %

pevnost v tahu (v uzlu) +/- 5 % váha
Deering Cormick

EX
TR

A S
TR

ON
G          100 1.050 m 450 kg 253 kg 303 kg 2 x 10,5 kg

         110 1.155 m 422 kg 230 kg 276 kg 2 x 10,5 kg

         120 1.260 m 365 kg 210 kg 252 kg 2 x 10,5 kg

ST
RO

NG          130 1.170 m 339 kg 195 kg 234 kg 2 x 9 kg

         140 1.260 m 319 kg 188 kg 225 kg 2 x 9 kg

EC
O          150 1.350 m 288 kg 178 kg 219 kg 2 x 9 kg

         160 1.440 m 255 kg 160 kg 207 kg 2 x 9 kg
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Najděte si svůj  
optimální poměr  

mezi  

garantovanou délkou  
návinu a  

stabilitou 
motouzů!

Zavolejte nám  

Tel.: +49 4262 - 20 74 -930
– nebo nám napište 

service@jbs.gmbh

Zkontrolujte si skutečnou délku návinu 
svého dosavadního motouzu. 
Pošleme Vám vzorek motouzu next level, 
abyste si to mohli převážit.

 ▪ přesně jeden metr 
(1.000 mm) motouzu

 ▪ váhu s přesností 
na desetiny 
gramu, jinak by u 
zaokrouhlováním 
došlo ke zkreslení 
výsledku!

 ▪ kalkulačku
 ▪ méně než 10 minut 
Vašeho času

Zvažte vzorek 
motouzu a pomocí 
následující rovnice 
vypočítejte jeho 
skutečnou délku:

10
0

5
15

skutečná délka  =
délka vzorku (mm)

hmotnost vzorku (g)

7. 15g

9.60g

Udělejte si
Test srovnání délky!


