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TIPO DE CÀBO CONSTRUÇÃO COMPRIMENTO CÓDIGO SAP

DISTINGO NXTAG 
MOBIWAYTM 3G1.5 300M 10285295

DISTINGO NXTAG 
MOBIWAYTM 4G1.5 250M 10285506

DISTINGO NXTAG 
MOBIWAYTM 5G1.5 200M 10285500

DISTINGO NXTAG 
MOBIWAYTM 3G2,5 250M 10285298

RV-K

3G 1.5 250M 10279407

3G 2.5 200M 10279408

RZ1-K

3G 1.5 200M 10279405

3G 2.5 150M 10279406

suportes laterais MOBIWAYTM 10273894

SISTEMA MOBIWAY TM 
Transportar e puxar
o cabo sem esforço
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JUNTE-SE AO MOVIMENTO

AS VANTAGENS

Prático e fácil de manusear, o kit MOBIWAYTM facilita
o transporte e o manuseamento dos seus tambores
para uma instalação sem stress e sem limites!
Transportar e desenrolar!

Utilizar o kit MOBIWAY significa combinar as 
vantagens de um sistema único e desfrutar 

da liberdade de movimento.

COMO FUNCIONA?

MONTAR A TORRE MOBIWAY
com o sistema de desenrolamento

e bloquear o conjunto
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ABRIR AS PEGAS

para facilitar o transporte 

3
DESDOBRAR AS PEGAS

para depois desenrolar em segurança

Sistema estável, boa aderência ao solo
Sistema de desenrolamento silencioso e ajustável
de acordo com o funcionamento do cabo

Transportável por 1 ou 2 pessoas
Até 3 vezes mais leve que um tambor de 500m 

Sistema da MOBIWAYTM garantia de 3 anos
A pega do enrolador deve estar na posição fechada para permitir
que o sistema seja montado.

O kit MOBIWAYTM consiste em :
Um novo formato de bobine MOBIWAYTM

• Em comprimentos de 150 a 300 metros consoante
   da secção do cabo
• Facilmente transportável
• Pegas multifunções
• Empilhamento das bobines para um transporte estável
   e seguro 
• 100% reciclável

Um sistema MOBIWAYTM com 2 pegas multifunções :

Função de transporte :
• Transportável por 1 ou 2 pessoas

Função de desenrolar : 
• Pega convertível em cavalete para permitir o desenrolar
   e dar estabilidade

1bobina
compatível
mobiwaytm

suportes 
laterais 
mobiwaytm+

Montar o kit MOBIWAYTM
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Reutilizável, resistente a qualquer teste, graças ao 
material 100 % ABS.


