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CableScout 

 
CableScout er den unikke søgefjeder, der  

består af 10 fleksible glasfiberstænger  
á 1m, som kan skrues sammen efter behov.  
 
Af medfølgende tilbehør kan nævnes:  
Trækkrog, øjekrog, LED lygte samt en magnet,  
hvis du har tabt et stykke værktøj. 
 
 Endvidere omfatter tilbehørssortimentet en 
 "Vifte", der får CableScout'en til at passere  
forhindringer. Desuden fås et trækstrømpesæt,  
der gør det nemt at trække dine kabler. 

 For yderligere information 
 
Klik HER for yderligere information om 
CableScout.  
 
Du kan desuden downloade brochure eller 
se CableScout videoen. 
 
 

 
 
 

Kantklips 

Kantklips anvendes i applikationer, hvor det ikke 
er muligt at bore huller i plader eller paneler i 
forbindelse med befæstigelse.  

Vores sortiment  af kantklips 
dækker pladetykkelser fra 
1mm og op til 6mm og fås 
med eller uden kabelbinder. 
Klipsene findes med fast  
positionering af kabel-

binderen. Andre klips har et drejebart hoved. 
Klemmen i kantklipsene er fremstillet i hærdet 
fjederstål, der sikrer en meget høj udtræknings-
styrke. De er endvidere salttågetestet og 
godkendt og kan derfor anvendes udendørs i f.eks 
solcelle installationer samt i forskellige agressive 
miljøer. 

 Kantklips Information 
 
Klik HER for yderligere information om 
Kantklips.  
 
Du kan desuden downloade en brochure 
og datablad over Kantklips. 
 
 
 
 

 
Kantklip til applikationer med begrænset 

plads. 
 

Ja, jeg vil gerne kontaktes vedr. Kantklips 

  
Afmeld Nyhedsbrev Her 

EVO7 Kabelbinderværktøj 
EVO7 er et ergonomisk letvægtsværktøj med 
moment indstilling, der anvendes til montering af 
HellermannTytons nylon kabelbindere op til 
4,8mm bredde. Med EVO7 sikrer du desuden et 
glat afklip, der ikke efterlader skarpe kanter.  

Med et meget lavt 
tilbageslag reduce-
res risikoen for 
belastningsskader 
hos operatøren. 
EVO7’s forlænge- 
de og smalle 

næse, gør værktøjet yderst anvendelig, hvor der 
er begrænset montageplads. 

 EVO7 Information 
 
Klik HER for yderligere information om  
EVO7 kabelbinder værktøj 
 
Du kan desuden downloade en brochure 
eller se EVO7 videoen. 
 
 

 
EVO7 kabelbinder værktøj 

 
Ja, jeg vil gerne kontaktes vedr EVO7 
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