Installatietechniek

4.3

Kabel installatiesysteem

Cable Scout+
• Cable Scout+ sets
Hoofdkenmerken
• professioneel kabelinstallatiegereedschap
• tijdsbesparend installeren, ook onder moeilijke omstandigheden
• staven vervaardigd uit glasvezel versterkt kunststof (GRP)
• maximaal kabelgewicht 80 kg
• gebruiker kan inspecteren, bijlichten en terugvinden
• compleet systeem, bestaande uit staven, praktische accessoires
en een tas

Overzicht van alle componenten van de Cable Sout+ DeLuxe-set.

One step to the web!

Handy set.

Basic Set.

Type

Productbeschrijving

Inhoud staven

Totale lengte staven (m)

Inhoud toebehoren

Artikelnr.

CS-SB

Basis Set :
geschikt voor standaard
installatiewerk

10 staven x 1 m (wit)

10 m

Flexibel verlengstuk (wit, 15 cm),
adapter, grote haak, geleidekop

897-90000

CS-SD

DeLuxe-set :
toepasbaar voor
moeilijke applicaties

2 staven 1 m (wit)
6 staven 1 m (rood)
2 staven 1 m (blauw)

10 m

Flexibel verlengstuk (wit, 15 cm),
ring, adapter, grote haak,
geleideoog, vlakke en ronde
geleidekop, lamp, magneet

897-90001

CS-SH

Handy set: voor in de
gereedschapskoffer

1 staaf x 40 cm (wit)
2 staven x 40 cm (rood)
1 staaf x 40 cm (blauw)

1,6 m

Flexibel verlengstuk (wit, 40 cm),
ronde geleidekop, kleine haak,
geleideoog

897-90003

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

• Cable Scout+ verlengstaven

Overzicht van de staven.

Type

Inhoud staven

Staafflexibiliteit

Ø
D

Artikelnr.

CS-P6

2 verlengstaven, blauw, 1 m

sterk

6,0

897-90007



CS-P5

2 verlengstaven, rood, 1 m

half-flexibel

5,0

897-90006

CS-PN

2 verlengstaven, transparant, 1 m

geheel flexibel

5,0

897-90008

CS-P4

2 verlengstaven, wit 1 m

flexibel

4,0

897-90005




r = 220 mm

r = 450 mm

r = 250 mm

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Overzicht van de buigradii van
Cable Scout+
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Kabel installatiesysteem

Cable Scout+
• Cable Scout+ accessoires
Voor Cable Scout+ is een ruim assortiment praktische accessoires
leverbaar. CabelGrips worden door samendrukken opgerekt en
over het te bevestigen object getrokken. Verlengstaven, adapters
en onderdelen maken van Cable Scout+ een universeel inzetbaar
gereedschap voor het installeren van bekabeling
Hoofdkenmerken
• professioneel kabelinstallatiegereedschap
• tijdsbesparend installeren, ook onder moeilijke omstandigheden
• staven vervaardigd uit glasvezel versterkt kunststof (GRP)
• maximaal kabelgewicht 80 kg
• gebruiker kan inspecteren, bijlichten en terugvinden
• compleet systeem, bestaande uit staven, praktische accessoires
en een tas

Cable Grips zijn in vijf verschillende diameters leverbaar.

De lamp van de Cable Sout+ is
perfect voor het inspecteren van
holle ruimten.

de geleidekop vereenvoudigt het
geleiden van bekabeling of buizen
over ruwe en oneffen oppervlakken.

De sterke magneet kan metalen
voorwerpen tot 2,5 kg tillen.

Type

Productbeschrijving

Artikelnr.

set accessoires, bestaande uit flexibel verlengstuk (wit, 15 cm), adapter, haak, kleine haak,
klein oog, ronde geleidekop, vlakke geleidekop, magneet, ketting

897-90004

CS-ACG0415

set Cable Grips voor diameters 4-6, 6-10 en 11-15

897-90026

CS-ACG1630

set Cable Grips voor diameters 16-30

897-90027

CS-AW

geleidekop, om kabels over ruwe of oneffen oppervlakken te geleiden

897-90018

CS-AB

lamp, voor inspectiedoeleinden

897-90016

magneet extra sterk, maximaal draagvermogen 2,5 kg

897-90015

CS-SA

Tekening

CS-AMG2
Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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