
Ved at lytte til kunderne

Let udskiftning af knivblade  
Enkel installation gør udskiftning 
på stedet hurtigt. Bladet er 
bagudkompatibelt med EVO 7. 

Sideindføring  
af binder Gør det 
nemt at indføre 
binderen for hurtig 
montage.

Forlænget næse Nem tilspænding 
og afklip i trange områder.

Aftrækker Perfekt pasformdesign 
i fuld længde-fås også til mindre 
hænder. Forbedret design reducerer 
yderligere risikoen for glidning. 

Forbedret industrielt design  
Holdbart komposithus overlever 
dråber og kemikalier i de 
hårdeste miljøer. Opgraderede 
komponenter for forbedret 
pålidelighed. 

Låsestang Forhindrer utilsigtet ændring 
af momentindstilling. Slankere profil 
giver værktøjet mulighed for at passere 
gennem ledninger uden at gribe fat. 

Bøjlekrog Til tilføjelse af en 
håndledsrem eller ophængning på 
værktøjsvæg. Mere robust design 
lånt fra den kraftigere EVO 9. 

Momentindstilling Giver 33 mikro-trin 
til finjustering af tilspændings muligheder 
til branchens førende præcision. 
Fabrikskalibreret tilspænding sikrer ensartet 
trådbundt tilspænding fra værktøj til 
værktøj for pålidelig nøjagtighed. 

Ergonomisk udviklet håndtag 
To-delt blødt greb-materiale passer 
til operatørens hånd for maksimal 
komfort uden træthed. Forbedret 
for at for at forhindre glidning. 

Eksklusive ergonomiske 
egenskaber Patenteret Tension-
Lock-Cut-funktion eliminerer 
værktøjets tilbageslag. Gennemtænkt 
ergonomisk design hjælper med 
at reducere gentaget håndstress. 
Markedets letteste værktøj. 

Forbedret egenskab

Hvordan 
gjorde vi det 
bedste endnu 
bedre?



Mere end en million 
årsager til, at det stadig 
er det bedste.
“I” i EVO 7i står for industriel. Med forbedrede 
funktioner til udvidet ydeevne fortsætter 
HellermannTyton med at levere de værktøjer,  
kunderne foretrækker. 

• Testet til over en million cyklusser for ydeevne -  
uden sidestykke

• Fabrikskalibreret tilspænding giver konsekvent 
pålidelige resultater til krævende applikationer

• Kort og standard spændvidde t til forskellige 
håndstørrelser i modsætning til en one-size tilgang

• Klinge og næsestykke, der kan serviceres af kunden - 
bagudkompatibel med EVO 7

• 12 måneders garanti inkluderet 

EVO 7i sammenlignet med EVO 7
EGENSKABER EVO 7i EVO 7

TLC (Tension-Lock-Cut) - ingen rekyl  
Branchens førende 33 
spændingsindstillinger  
Nem knivbladsudskiftning på stedet  
Letvægts kompositkrop  
Bestået industriel faldtest  
Kort og standard grebsvandring  
1 million+ cyklystest  
1 års garanti  
Hængeløs låsearm 
To-komponent greb 
Industriel ophængskrog 
Mere holdbar udløser 
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