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Компанія «БІЛМАКС» - вітчизняний виробник повного циклу 
металоконструкцій електротехнічного, протипожежного
 та господарчого призначення на ринку України та країн
 ближнього зарубіжжя.

Цьому сприяє:
система неухильного поліпшення (згідно стратегії KAIZEN), 
багаторічний досвід високоякісних спеціалістів,
наявність власного конструкторського бюро,
поетапний контроль продукції, що виготовляється
використання сучасного високоточного обладнання від 
найкращих світових виробників (комплекси лазерної порізки
металу, координатно- пробивальний прес з ЧПУ та 
листозгинальні преса виробництва компанії «НАСО»,
сучасне зварювальне обладнання провідних італійських
виробників).

Продукція компанії «БІЛМАКС»  відповідає Міжнародним 
стандартам якості, компанія має сертифікати
відповідності на всі види продукції.

Фарбувальне покриття на продукцію наноситься на сучасних 
лініях порошкового фарбування виробництва компанії «GEMA»
Швейцарія. Попередньо, метал знежирюється та фосфатується 
з використанням препаратів GARDOBOND (Німеччина- Польща), 
що значно збільшує корозійнустійкість та якість продукції.

Ціни компанії «БІЛМАКС»  є одними з найдоступніших в Україні
(враховуючи високу якість та широкий асортимент виробів),
а термін виготовлення вашого замовлення буде найкоротшим.

Головні принципи компанії «БІЛМАКС» - це безперервне 
вдосконалення процесів  виробництва, розробки,
 допоміжних  бізнес-процесів та управління, а також,
всіх інших аспектів життя.

Завжди раді взаємовигідному співробітництву!
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Арматура для СІП - широкий асортимент від виробника 
                                                                                  
   Арматура для СІП - це універсальний комплекс кріплень для кабельно-провідникової продукції, які дозволяють 
   з’єднувати окремі участки електричних проводів та кабелів у єдину мережу.
   Компанія «БІЛМАКС» на власному виробництві у м. Жовті Води Дніпропетровської області виготовляє наступні
   елементи арматури для СІП: 
            затискачі анкерні натяжні з поліпропілену та склонаповненого поліаміду;
            затискачі анкерні  підтримуючі з поліпропілену та склонаповненого поліаміду;
            кронштейни для світильників;
            елементи кріплення (хомути, скоби, скріпи);
            гаки монтажні.

       Затискачі анкерні натяжні з поліпропілену  та 
поліаміду склонаповненого            

ЗА 1.1 РР                                                          Код товару: Б00043733

Найменування Матеріал

Поліпропілен

        Переріз дроту,
                   мм.кв.

                                                                                  
   2х10-25

Опис продукції:
                                                                                  
Служить для анкерного кріплення
СІП з двома жилами. Клиновидна
конструкція затискача забезпечує
компенсацію усадки ізоляції дроту
в процесі експлуатації і гарантує
надійність кріплення.
Проволока оцинкована діаметром 3 мм.
Металеві деталі - сталь оцинкована.

ЗА 1.2 РР                                                          Код товару: Б00043734 Поліпропілен

                                                                                  
   4х10-25

                                                                                  
Служить для анкерного кріплення
СІП з чотирма жилами. Клиновидна
конструкція затискача забезпечує
компенсацію усадки ізоляції дроту
в процесі експлуатації і гарантує
надійність кріплення.
Проволока оцинкована діаметром 3 мм.
Металеві деталі - сталь оцинкована.

ЗА 2.1 РР                                                          Код товару: Б00043735 Поліпропілен

                                                                                  
   2х16-35

                                                                                  
Служить для анкерного кріплення
СІП з двома жилами. Клиновидна
конструкція затискача забезпечує
компенсацію усадки ізоляції дроту
в процесі експлуатації і гарантує
надійність кріплення.
Пластина - сталь 2 мм.
Покриття - цинкування методом
Сендзиміра.
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ЗА 1.1                                                           Код товару: Б00012095 Поліамід
склонаповнений

ЗА 1.2                                                           Код товару: Б00012127 Поліамід 
склонаповнений

ЗА 2.1                                                           Код товару: Б00012012
Поліамід
склонаповнений



ЗА 3.2. РР                                                          Код товару: Б00043737

Найменування Матеріал

Поліпропілен

        Переріз дроту,
                   мм.кв.

                                                                                  
  4х25-50

Опис продукції:

                                                                                  
Служить для анкерного кріплення
СІП з чотирма жилами. Застосовується
для підвіски дротів основної магістралі.
Клиновидна конструкція затискача
забезпечує компенсацію усадки ізоляції 
дроту в процесі експлуатації і гарантує
надійність кріплення.
Пластини -  сталь 3 мм.
Покриття - термодиффузійне цинкування.

ЗА 3.3. РР                                                          Код товару: Б00043739
Поліпропілен

                                                                                  
   4х50-120

                                                                                  
Служить для анкерного кріплення
СІП з чотирма жилами. Застосовується
для підвіски дротів основної магістралі.
Клиновидна конструкція затискача 
забезпечує компенсацію усадки ізоляції
дроту в процесі експлуатації і гарантує
надійність кріплення
Пластини - сталь 3 мм.
Покриття - термодиффузійне цинкування.
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ЗА 3.2                                                          Код товару: Б00012606
Поліамід
склонаповнений

ЗА 3.3                                                          Код товару: Б00012351
Поліамід
склонаповнений

ЗА 2.2 РР                                                          Код товару: Б00043736 Поліпропілен

                                                                                  
   4х16-35

                                                                                  
Служить для анкерного кріплення
СІП з чотирма жилами. Клиновидна
конструкція затискача забезпечує
компенсацію усадки ізоляції дроту
в процесі експлуатації і гарантує
надійність кріплення.
Пластина - сталь 2 мм.
Покриття - цинкування методом
Сендзиміра.

ЗА 2.2                                                          Код товару: Б00011986 Поліамід
склонаповнений

                                                          Код товару: Б00045450

Поліамід
склонаповнений

                                                                                  
Затискач клиновий. Служить для постій-
ного анкерного кріплення СІП з чотирма
жилами. Затягування з допомогою клину
без використання інструментів і метало-
виробів.
Проволока - діаметр 3,5 мм.
Граничне навантаження: 2 кН

РА 25 (BILMAX)

                                                                                  
   4х10х25



Затискачі анкерні підтримуючі з поліпропілену  та 
поліаміду склонаповненого

Найменування Матеріал        Переріз дроту,
                   мм.кв.

Опис продукції:

Арматура для СІП
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                                                          Код товару: Б00013607

Поліпропілен

                                                                                  
Ролік монтажний РМ застосовується для
розкочування СІП і оптоволоконного
кабелю на опорах.
Максимальний розмір кабелю - 
діаметр 21 мм
Пластини - сталь оцинкована 2,0 мм

Ролік монтажний РМ

                                                          Код товару: Б00052980 Поліпропілен

                                                                                  
   4х10-120

                                                                                  
Два універсальні підтримуючі (підвісні)
затискачі із затяжними болтами, викорис-
товуються для кріплення дроту на проміж-
них і кутових опорах при кутах відхилення
ліній до 30.
Фіксація дроту без допомоги монтажного
інструменту.
Кронштейн - сталь 2,5-3 мм.
Покриття - термодиффузійне цинкування.

ЗПУ РР-Кутовий

                                                          Код товару: Б00052977
Поліамід
склонаповненийЗПУ-Кутовий

                                                                                  
   4х25

ЗПУ РР                                                          Код товару: Б00043740 Поліпропілен

                                                                                  
   4х10-120

                                                                                  
Універсальний підтримуючий (підвісний)
затискач із затяжним болтом, використо-
вується для кріплення дроту на проміжних
і кутових опорах при кутах відхилення ліній
до 30. Фіксація дроту без допомоги монтаж-
ного інструменту.
Кронштейн - сталь 3 мм.
Покриття - термодиффузійне цинкування.

ЗПУ                                                          Код товару: Б00014703
Поліамід
склонаповнений
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Поліамід
склонаповнений

                                                                                  
Затискач анкерний. Служить для анкерного
кріплення СІП з чотирма жилами.
Петля - діаметром 9 мм
Покриття - гальванічне цинкування.

                                                                                  
   4х70-120

                                                          Код товару: Б00031818UP 4х70-120 Р04

Затискачі анкерні натяжні посилені з поліаміду склонаповненого
              Найменування Матеріал        Переріз дроту,

                   мм.кв.
Опис продукції:

UP 2х16-35 P02

Поліамід
склонаповнений

                                                                                  
   2х16-35

                                                                                  
Служить для анкерного кріплення
СІП з двома жилами.
Пластини - сталь 3 мм.
Покриття - термодиффузійне цинкування.

Поліамід
склонаповнений

                                                                                  
   4х16-35

                                                                                  

Затискач анкерний. Служить для анкерного
кріплення СІП з чотирма жилами.
Пластина - сталь 3 мм.
Покриття - термодиффузійне цинкування.

Поліамід
склонаповнений

                                                                                  
   4х35-70

                                                                                  
Затискач анкерний. Служить для анкерного
кріплення СІП з чотирма жилами.
Петля - діаметром 7 мм
Покриття - гальванічне цинкування.

UP 4х16-35 Р01                                                          Код товару: Б00029634

UP 4х35-70 Р03                                                          Код товару: Б00031816

                                                          Код товару: Б00029633



Затискачі з’єднувальні з поліпропілену  та 
поліаміду склонаповненого

Найменування Матеріал         Переріз дроту,
             магістралі,
                  мм.кв.

Опис продукції:

                                                                                  
   25-70

                                                                                  
Проколюючий 
затискач 6.35

          Переріз дроту,
             відгалуження,
                   мм.кв.

                                                                                  
   6-35

               ЗПА                                                           Код товару: Б00025228

Поліамід
склонапов-
нений

                                                                                  
   16-95

                                                                                  
Відгалуджувальний затискач з двосто-
роннім проколюванням ізоляції засто-
совується для підключення електроус-
таткування між СІП без зняття ізоляції.
Монтаж виконується шестигранним 
ключем без застосування спеціальних 
інструментів та тримачів. Забезпечуєть-
ся відновлення герметичності ізоляції 
в місці проколу. 

                                                                                  
   16-95

                                                          Код товару: Б00031381
Поліамід
склонапов-
нений

                                                                                  
   6-95

                                                                                  
Відгалуджувальний затискач з двосто-
роннім проколюванням ізоляції засто-
совується для підключення електроус-
таткуванняміж СІП без зняття ізоляції.
Монтаж виконується шестигранним 
ключем без застосування спеціальних 
інструментів та тримачів. Забезпечуєть-
ся відновлення герметичності ізоляції
в місці проколу. 

                                                                                  
   1,5-16

               ЗПАм  
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               Затискач 
проколюючий 6.35 РР                                                          Код товару: Б00043741

             Затискач 
проколюючий 6.35                                                           Код товару: Б00014449

Поліпропілен

Поліамід
склонапов-
нений

               ЗПА РР                                                          Код товару: Б00043742 Поліпропілен

               ЗПАм  РР                                                          Код товару: Б00043743 Поліпропілен



Затискачі з’єднувальні зі сталі, алюмінію

Найменування Матеріал         Переріз дроту,
                     мм.кв.

Опис продукції:

             ПА 1-1                                                          Код товару: Б00012588

Алюміній
                                                                                  
   16-35

                                                                                  
Плашковий затискач застосовується
для з’єднання алюмінієвих і сталеалю-
мінієвих дротів в петлях анкерних опор
ПЛ і для підключень відгалужень.
У сполучних плашечних затискачах
дріт закріплюється затягуванням плашок
болтами. 

          Діаметр дротів,
                         мм.кв.

                                                                                  
   5,1-9,0

               ПА 2-1                                                          Код товару: Б00012589

Алюміній
                                                                                  
   50-95

                                                                                  
   9,6-11,4

                                                          Код товару: Б00012590

Алюміній
                                                                                  
   50-95

                                                                                  
   9,6-11,4

               ПА 2-2

                                                                                  
Плашковий затискач застосовується
для з’єднання алюмінієвих і сталеалю-
мінієвих дротів в петлях анкерних опор
ПЛ і для підключень відгалужень.
У сполучних плашечних затискачах
дріт закріплюється затягуванням плашок
болтами. 

                                                                                  
Плашковий затискач застосовується
для з’єднання алюмінієвих і сталеалю-
мінієвих дротів в петлях анкерних опор
ПЛ і для підключень відгалужень.
У сполучних плашечних затискачах
дріт закріплюється затягуванням плашок
болтами. 

                                                          Код товару: Б00012591

Алюміній
                                                                                  
   50-95

                                                                                  
   12,3-14,0

                                                                                  
Плашковий затискач застосовується
для з’єднання алюмінієвих і сталеалю-
мінієвих дротів в петлях анкерних опор
ПЛ і для підключень відгалужень.
У сполучних плашечних затискачах
дріт закріплюється затягуванням плашок
болтами. 

                                                          Код товару: Б00010331

Сталь 5 мм
                                                                                  
   5,5-8,6

               ПЗ-1

                                                                                  
Плашковий затискач застосовується
для з’єднання сталевих дротів, тросів,
прутів.
Покриття - гаряче цинкування.
Діаметр отвору - 8 мм.

               ПА 3-2

Арматура для СІП
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Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування Антикорозійне
    покриття

         Діаметр 
      труби, мм.

Опис продукції:           Довжина 
        труби, мм.

          Кут
      нахилу

                                                                                  
   350

                                                                                  
   45

                                                                                  
   Термодифузійне
    цинкування

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Служить для кріплення світиль-
ників на прямокутних і круглих
опорах, кріпиться за 
допомогою бандажної
стрічки.

             КБЛ-С  с гаком д.50 мм

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Служить для кріплення світиль-
ників на прямокутних і круглих
опорах, кріпиться за 
допомогою бандажної
стрічки.

                                                          Код товару: Б00033405

             КБЛ-С-30 д.50 мм

                                                                                  
   350

                                                                                  
   30

                                                                                  
   Термодифузійне
    цинкування

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Служить для кріплення світиль-
ників на прямокутних і круглих
опорах, кріпиться за 
допомогою бандажної
стрічки.

                                                          Код товару: Б00014925
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             КБЛ-С д.50 мм

                                                                                  
   50                                                          Код товару: Б00010457

             КБЛ-Сб д.60 мм                                                          Код товару: Б00045969

                                                                                  
   60

             КБЛ-См д.40 мм                                                          Код товару: Б00012592

                                                                                  
   40

             КБЛ-См з гаком д.40 мм                                                          Код товару: Б00033353

                                                          Код товару: Б00045970             КБЛ-Сб з гаком д.60 мм

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

                                                                                  
   350

                                                                                  
   45

                                                                                  
   Термодифузійне
    цинкування

             КБЛ-См-30 д. 40 мм                                                          Код товару: Б00014924

                                                          Код товару: Б00045967             КБЛ-Сб-30 д.60 мм

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

             КБЛ-Сб-30 з гаком д. 60 мм                                                          Код товару: Б00045968

                                                                                  
   350

                                                                                  
   30

                                                                                  
   Термодифузійне
    цинкування

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Служить для кріплення світиль-
ників на прямокутних і круглих
опорах, кріпиться за 
допомогою бандажної
стрічки.

             КБЛ-См-30 з гаком д. 40 мм                                                          Код товару: Б00044491

             КБЛ-С -30 с гаком д.50 мм                                                          Код товару: Б00044487

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40



Найменування Антикорозійне
    покриття

         Діаметр 
      труби, мм.

Опис продукції:           Довжина 
        труби, мм.

          Кут
      нахилу

                                                                                  
   350

                                                                                  
   15

                                                                                  
   Термодифузійне
    цинкування

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Служить для кріплення світиль-
ників на прямокутних і круглих
опорах, кріпиться за 
допомогою бандажної
стрічки.

             КБЛ-С-Рб д.60 мм

                                                                                  
   250

                                                          Код товару: Б00045971

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Кріплення на стіну або опору                                                                                   

  регульований

Арматура для СІП

11

             КБЛ-См-15 д.40 мм                                                          Код товару: Б00014926

             КБЛ-С-15 д.50 мм                                                          Код товару: Б00014927

                                                          Код товару: Б00045965             КБЛ-Сб-15 д.60 мм

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

                                                                                  
   350

                                                                                  
   Термодифузійне
    цинкування

                                                                                  
   15

                                                          Код товару: Б00044490             КБЛ-См-15 з гаком д.40 мм

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Служить для кріплення 
світильників на прямокутних
і круглих опорах. Кріпиться
за допомогою бандажної
стрічки

             КБЛ-С-15 с гаком д.50 мм                                                          Код товару: Б00029070

             КБЛ-Сб-15 з гаком д.60 мм                                                          Код товару: Б00045966

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

                                                          Код товару: Б00022655             КБЛ-С-Рм д.40 мм

             КБЛ-С-Р д.50 мм                                                          Код товару: Б00022656

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

             КБЛ-С-РмУ д.40 мм

                                                                                  
   250

                                                          Код товару: Б00038061

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Кріплення на стіну або опору

                                                                                  
  регульований

                                                          Код товару: Б00038059             КБЛ-С-РУ д.50 мм

                                                          Код товару: Б00045972             КБЛ-С-РбУ д.60 мм

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035



Найменування Антикорозійне
    покриття

         Діаметр 
      труби, мм.

Опис продукції:           Довжина 
        труби, мм.

          Кут
      нахилу

             КБЛ-С-РбУ (скоба) д.60 мм

                                                                                  
   250

                                                                                  
  регульований

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення на скобі.
Кріплення на квадратну 
опору.

                                                          Код товару: Б00052948

             КБЛ-С-Рм (д.40, L=500 мм)

                                                                                  
   500

                                                          Код товару: Б00056360

                                                                                  
Кронштейни для світильника
вуличного освітлення.
Кріплення на стіну або опору                                                                                   

  регульований

Арматура для СІП
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             КБЛ-С-Р (д.50,L=500 мм)                                                          Код товару: Б00056361

             КБЛ-С-Рб (д.60, L=500 мм)                                                          Код товару: Б00056363

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

             КБЛ-С-РмУ (скоба) д.40 мм                                                          Код товару: Б00052947

             КБЛ-С-РУ (скоба) д.50 мм                                                          Код товару: Б00052220

                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                          Код товару: Б00022685

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

             Кронштейн світильника
                           КСм д. 40 мм
               

                                                                                  
Кронштейни КС для світиль-
ника вуличного освітлення
на опорах і стінах.
Кріплення за допомогою
скоби або на плоску поверхню.
Товщина стінки - 1, 5 мм
Довжина плеча - 419 мм
Скоба для кріплення 
(208 ммх 240 мм) в
комплект не входить.

                                                          Код товару: Б00022684
             Кронштейн світильника
                             КС д. 50 мм
               

                                                          Код товару: Б00045973
             Кронштейн світильника
                           КСб д. 60 мм
               

                                                                                  
   50

                                                                                  
   60

                                                                                  
   40

                                                          Код товару: Б00055174

                                                                                  
   48

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

             Кронштейн світильника
                             КФ-1 Д 48
               

                                                                                  
Кронштейн КСм для світиль-
ника вуличного освітлення
на опорах і стінах.
Кріплення за допомогою
скоби або на плоску поверхню.
Товщина стінки - 1, 5 мм
Довжина плеча - 419 мм
Скоба для кріплення 
(208 ммх 240 мм) в
комплект не входить.



Найменування Антикорозійне
    покриття

         Діаметр 
      труби, мм.

Опис продукції:           Довжина 
        труби, мм.

          Кут
      нахилу
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   40

                                                                                  
   500

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                                                  
   15

                                                                                  
   (Патрубок)                                                          Код товару: Б00054846                 Кронштейн світильника на

           опору КСОм з хомутом (д.40 мм)

                                                                                  
Кронштейни КСО для монтажу
консольних світильників вулич-
ного освітлення на квадратні
опори. Світильники одягаються
на патрубок. Кріпляться за
допомогою хомута, який входить 
до комплекту.

                                                          Код товару: Б00054847                Кронштейн світильника на
           опору КСО з хомутом (д.50 мм)

                                                                                  
   50                                                                                  

   (Патрубок)

                Кронштейн світильника 
             КС-15 (L=1000 мм, д. 40 мм)

                                                          Код товару: Б00054640

                                                                                  
Діаметр патрубків - 40 мм.
Кронштейни призначаються
для монтажу консольних
світильників вуличного освіт-
леня на опори або фасади бу-
дівель. Кріпляться анкерними
болтами на вертикальних 
опорах за допомогою двох
хомутів. 

                                                                                  
   48

                                                                                  
   1000

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

             Кронштейн світильника
              КС-15 (L=1500 мм, д. 40)

                                                          Код товару: Б00048044

                                                                                  
   1500

                                                                                  
   48

                                                                                  
   1500

                                                          Код товару: Б00038391

                                                                                  
Кронштейн для монтажу
консольних світильників вулич-
ного освітлення на опори або 
фасади будівель. Кріпиться 
анкерними болтами на верти-
кальних опорах за допомогою
двох хомутів.

                Кронштейн світильника 
             КС-15 (L=1500 мм, д. 48 мм)

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                                                  
   48/50

                                                                                  
   728

                                                          Код товару: Б00052878                Кронштейн світильника 
             КС-15 (L=728 мм, д. 50 мм)

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                                                  
Кронштейн для монтажу
консольних світильників вулич-
ного освітлення на опори або 
фасади будівель. Кріпиться 
анкерними болтами на верти-
кальних опорах за допомогою
двох хомутів.

                                                          Код товару: Б00014870

                                                          Код товару: Б00045974

             КС-35 д. 50 мм
                            КС-35б д. 60 мм
               

             КС-35м д. 40 мм
               

                                                          Код товару: Б00014896

                                                                                  
Кронштейни КС-35 для кріплення
світильника вуличного освітле-
ння на квадратних опорах.
Скоба для кріплення
(240х208 мм) входить до 
комплекту.
Товщина стінки- 1,5 мм.

                                                                                  
   40

                                                                                  
   500

                                                                                  
   Порошкове
    покриття 

                                                                                  
   35

                                                                                  
   50                                                                                  
   60



Найменування Антикорозійне
    покриття

         Діаметр 
      труби, мм.

Опис продукції:           Довжина 
        труби, мм.

          Кут
      нахилу
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   350

                                                          Код товару: Б00050104

                                                                                  
Кронштейни КС-5 з гаком
для монтажу вуличного 
світильника.
Для кріплення на прямо-
кутних і круглих опорах.
Скоба для кріплення 
(240х208 мм) входить до
комплекту.

                КС-5м (д. 40 мм, L=350 мм)

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                                                  
   45

                                                          Код товару: Б00050103                КС-5 (д. 50 мм, L=350 мм)

                                                          Код товару: Б00050170                КС-5б (д. 60 мм, L=350 мм)

                                                                                  
   40                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
   500

                                                          Код товару: Б00054937                КС-5 (д. 50 мм, L=500 мм)

                                                                                  
   Порошкове
    покриття RAL 7035

                                                                                  
   45

                                                          Код товару: Б00054939КС-5м (д.40мм, L=500 мм)

                                                          Код товару: Б00054938                КС-5б (д. 60 мм, L=500 мм)

                                                                                  
   40                                                                                  
   50                                                                                  
   60

                                                                                  
Кронштейни КС-5 з гаком
для монтажу вуличного 
світильника.
Для кріплення на прямо-
кутних і круглих опорах.
Скоба для кріплення 
(240х208 мм) входить до
комплекту.



Хомути, скоби, скріпи

Найменування Опис продукції: Найменування Опис продукції:

                                                                                  
Бандажна стрічка з нержавіючої сталі
застосовується для постійного закріплення 
елементів оснащення опор.
- В касетах по 50 м;
- Ширина стрічки - 20 мм;
- Товщина стрічки - 0, 7 мм;

                                                          Код товару: Б00038434

                                                                                  
Бандажна стрічка 20 мм х 0,7 мм (50 м)

                                                                                  
Комплект для кріплення на опору КО-1

                                                          Код товару: Б00010319

                                                                                  
Скоба 208 х 240 мм

                                                          Код товару: Б00023987

                                                                                  
СК нержавіюча

                                                          Код товару: Б00012056

                                                                                  
Скрепа з нержавіючої сталі для
фіксації бандажної стрічки.
Ширина стрічки -20 мм

                                                                                  
СКО оцинкована

                                                          Код товару: Б00012080

                                                                                  
Скрепа з оцинкованої сталі для
фіксації бандажної стрічки.
Ширина стрічки- 20 мм

                                                                                  
ПБО

                                                          Код товару: Б00013149

                                                                                  
Смуга бандажна (1 м) з оцинкованої сталі
використовується для постійного 
закріплення елементів оснащення опор.

                                                                                  
ПБ 1 метр

                                                          Код товару: Б00012082

                                                                                  
Смуга бандажна (1 м) з нержавіючої сталі
використовується для постійного 
закріплення елементів оснащення опор.

                                                                                  
ПБ 1,25 метра

                                                          Код товару: Б00057180

                                                                                  
Смуга бандажна (1,25 м) з нержавіючої сталі
використовується для постійного 
закріплення елементів оснащення опор.

                                                                                  
ПБ 1,5 метра

                                                          Код товару: Б00057181

                                                                                  
Смуга бандажна (1,5 м) з нержавіючої сталі
використовується для постійного 
закріплення елементів оснащення опор.

                                                                                  
ПБ 2 метра

                                                          Код товару: Б00057182

                                                                                  
Смуга бандажна (2 м) з нержавіючої сталі
використовується для постійного 
закріплення елементів оснащення опор.

Арматура для СІП
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Гаки монтажні

Найменування Опис продукції: Найменування Опис продукції:

                                                                                  
Гак під бандажну стрічку, використовують
для підвішування натяжних і підтримуваних
затискачів для всіх видів опор. Монтується
за допомогою бандажних стрічок і скреп.
Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 14 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00010288

                                                                                  
КБЛ-1

                                                                                  
Гак під бандажну стрічку, використовують
для підвішування натяжних і підтримуваних
затискачів для всіх видів опор. Монтується
за допомогою бандажних стрічок і скреп.
Товщина пластини - 2 мм, діаметр гаку - 12 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00013148

                                                                                  
КБЛ-1.1

                                                                                  
Гак під бандажну стрічку, використовують
для підвішування натяжних і підтримуваних
затискачів для всіх видів опор. Монтується
за допомогою бандажних стрічок і скреп.
Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 16 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00052978

                                                                                  
КБЛ-1/16

                                                                                  
Гак під бандажну стрічку універсальний,
використовують для підвішування натяжних
і підтримуваних затискачів. Кріплення на 
опору або плоску поверхню. Монтується
за допомогою бандажних стрічок і скреп.
Діаметр гаку - 12 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00043745

                                                                                  
КБЛУ-1

                                                                                  
Гак під бандажну стрічку, використовують
для підвішування натяжних і підтримуваних
затискачів для всіх видів опор. Монтується
за допомогою бандажних стрічок і скреп.
Товщина пластини - 2 мм, діаметр гаку - 8 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00052919

                                                                                  
КБЛ малий (гак з діаметром 8 мм)

                                                                                  
Гак під бандажну стрічку, використовують
для підвішування натяжних і підтримуваних
затискачів для всіх видів опор. Монтується
за допомогою бандажних стрічок і скреп.
Товщина пластини - 2 мм, діаметр гаку - 10 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00052920

                                                                                  
КБЛ малий (гак з діаметром 10 мм)

                                                                                  
Гак бандажний КБ-12 застосовується для
кріплення затискачів підвісних і анкерних
на трубостойки діаметром від 50-100 мм.
Діаметр гаку: 12 мм 
Термодифузійне цинкування.

                                                                                  
КБ-12

                                                          Код товару: Б00037084

                                                                                  
Гак під бандажну стрічку універсальний,
використовують для підвішування натяжних
і підтримуваних затискачів. Кріплення на 
опору або плоску поверхню. Монтується
за допомогою бандажних стрічок і скреп.
Діаметр гаку - 12 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                                                  
КБЛУ

                                                          Код товару: Б00013598

                                                                                  
Гак монтажний для підвішування елементів
арматур на стінках і фасадах будівель.
Конструкція гака дозволяє витримувати гори-
зонтальні і вертикальні навантаження.
Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 12 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00010318

                                                                                  
КМ-1

                                                                                  
Гак монтажний для підвішування натяжних
затискачів на поділах від ЛЕП до будівель.
Монтується за допомогою дюбель-болтів до
стін будівель або інших плоских поверхонь.
Товщина пластини - 3 мм, діаметр гаку - 12 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00010456

                                                                                  
КМ-2

                                                                                  
Гак прохідний для підвішування натяжних і 
підтримуваних затискачів. Монтується в
наскрізних отворах на дерев’яних та залізо-
бетонних опорах.
Діаметр гаку: 16 мм. Довжина гаку: 250 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                                                  
КП-16

                                                          Код товару: Б00010330

                                                                                  
Гак прохідний для підвішування натяжних і 
підтримуваних затискачів. Монтується в
наскрізних отворах на дерев’яних та залізо-
бетонних опорах.
Діаметр гаку: 20 мм. Довжина гаку: 250 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                                                  
КП-20

                                                          Код товару: Б00014931

                                                                                  
Гак, що накручується, використовується для
підвішування натяжних і підтримуваних 
затискачів. Монтується в парі з гаками прохідними.
Діаметр гаку - 16 мм.
Термодифузійне цинкування.

                                                          Код товару: Б00010328

                                                                                  
КН-16

                                                                                  
Гак з хомутом КСХ-1 призначений для підвіски
натяжних і затискачів на прямокутних і круглих
опорах. Скоба для монтажу (240х208 мм) входить
до комплекту поставки.
Діаметр гаку: 14 мм.

                                                                                  
КСХ-1

                                                          Код товару: Б00050105
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ТОВ «БІЛМАКС» вул. Заводська,1/9

м. Жовті Води Дніпропетровської обл. 

 
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКА

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО,
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

 
Контактні дані:  

(044) 503  01 05
(067) 555 86 05
(067) 562 06 67

e-mail: kiev@bilmax.com.ua

 
Telegram-канал:

bilmax.com.ua
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