
Med den nye 

TLC teknologi:

E n  s i k k e r  v i n d e r  –  d e n  n y e  E V O 7 .
Min imum indsat s  g i ve r  maks ima l  ydeevne .

Minimal indsats

Minimum anvendelse af kraft

Beskytter muskler og led

Ergonomisk korrekt



Den nye EVO7 beskytter mod overanstrengelse  
og øger effektiviteten.

Den nye generation af håndværktøj imponere  
med den nye teknologi.

Med EVO7 har HellermannTyton lanceret et ergonomisk korrekt håndværktøj til kabelbindere. Værktøjet har en perfekt kombination af komfort og funktio-

nalitet. Selve hjertet i EVO7 er den innovative og patentanmeldt TLC teknologi (T=tilspænde, L=fastlåse, C=afklip). Dette revolutionerer tilspændin-

gen af kabelbinderen gennem minimal kraftanvendelse. Kabelbinderen afklippes meget nemt og uden grater.  Den fysiske belastning af brugeren er reduceret 

betydeligt.

Den patentanmeldte TLC teknologi sikre en øget produktivitet. 

Betydelig reducering af 
kraftanvendelse 
 
Giver en præcis afklip-
ning af kabelbinderen 
ved hovedet 
 

Tilspænding uden  
tilbageslag 
 
På lang sigt er mindre  
tilbageslag i operatørens  
hånd en vigtig sundheds- 
mæssig faktor.  
 

www.He l le rmannTyton .dk /EVO7mannTyton .dk /EVO7



Høj effektivitet og mindre kraftanvendelse  
og med en vægt på kun 275 gram.

Forlænget  
ergonomisk håndtag

Smalt hoved muligør 
arbejde, hvor der er 
lidt plads

Glasfiberarmeret letvægtshus  

Det er nemt at 
skifte knivblad

Større åbning - 
nem og hurtig 
indføring

Indstilling af træk-
kraft kan fastlåses

Præsis indstilling  
af trækkraften  
fra 0 til 8

Justerings vejledning

Ergonomisk håndtag  
sikre et behageligt greb



Revolutionerende procesteknologi  
TLC (spænd, lås, klip).

Det er nemt at lave det perfekte klip med EVO7:

Fra den forudindstillede trækkraft til det perfekte afklip er EVO7 lettere og nemmere at arbejde med end et tilsvarende værktøj.

1. Tilspænding 

Kablebinderen tilspændes normalt. Drej  ju-

steringsknappen til det ønskede tilspændings-

moment. 

2. Fastlåse
Den patentanmeldte låsemekanisme registrer, 

hvornår det ønskede moment er nået, for 

derefter at fastlåse kabelbinderen der nu er 

klar til afklip. Den manuelle fastholdelse der 

tidligere skulle være er der ikke længere  

behov for.

3. Afklip 
Det endelige afklip kræver kun lidt kraft og 

brugeren vil ikke mærke et tilbageslag i forbin-

delse med et afklip.

Lær mere om  
den nye EVO7:

Lock
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Mindre er godt - EVO7 viser  
også her sin styrke.

Anvend EVO7 og der er  
følgende fordele:

Hurtigere og mere præcist 
uden at anvende mere kraft.

Nem indtilling af  
trækstyrken 

Smalt hoved, hvor der er 
begrænset plads 

Sikkert greb - speciel 
belægning på håndtaget



EVO7 er skræddersyet til brug  
i din virksomhed. 

Tekniske fordele er formlen  
for succes.

Kabel samlinger 

Elektriske installationer

Tavle montage

Bygningsinstallationer

Mekanisk opbygning

Fabriks montering

www.He l le rmannTyton .dk /EVO7



Overbevis dig selv om styrken ved EVO7  
og tilhørende produkter. 

90 mm

For yderligere informationer se  

www.HellermannTyton.dk/EVO7 eller ring på 70 23 71 20

2. EVO7SP 

•  Afstand mellem håndtag  

(80 mm) 

•  HellermannTyton kabelbin-

dere op til 5 mm bred 

Best. nr.: 110-70130

1. EVO7 

•  Standard afstand mellem 

håndtag (90 mm)

•  HellermannTyton kabelbin-

dere op til 5 mm bred

Best. nr.: 110-70129

4.  Kalibrerings-
værktæj

•  Værktøj for manuel indstilling  

af trækstyrken 

•  CALværktøj for EVO7 / 

EVO7SP

Best. nr.: 110-70130

80 mm

3.  Udskiftning af  
blade

•  Kit med blade til EVO7 / 

EVO7SP 

• 1 blad 

• 1 skrue

Best. nr.: 110-70106



HellermannTyton Danmark

Baldersbuen 15D, 1TV 

2640 Hedehusene

Telefon: +45 70 23 71 20

Fax: +45 70 23 71 21

Email: htdk@HellermannTyton.dk

www.HellermannTyton.dk

Lær mere  
om den  

nye EVO7:
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