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Helawrap kabelbeschermslang 
•	  HWPP in polypropyleen

Materiaal Polypropyleen (PP)

Gebruikstemperatuur
-60 °C tot +110 °C,  
met tussenpozen +140 °C

Brandbaarheid UL94 HB

Compleet kabelmanagement voor thuis en kantoor.

Helawrap wordt gebruikt om kabels te bundelen en te beschermen in 
de elektrotechnische industrie, in schakel- en besturingspanelen en in 
de machinebouw. Helawrap in lengten van 25 meter vormt de ideale 
tijdsbesparende oplossing voor industriële applicaties. 

Helawrap HWPP wordt tevens in lengten van 2 meter geleverd, ideaal 
voor op kantoor of thuis. Het maakt een einde aan kabelchaos bij 
PC‘s en randapparatuur, TV‘s en stereo-installaties.

Helawrap vervaardigd uit vlamvertragend 
polyamide 6 kunt u vinden in de catalogus 
engineered Solutions.

•	 ideale oplossing voor het bundelen, beschermen en fixeren  
van bekabeling

•	 snel en moeiteloos te monteren
•	 goede slijtvastheid
•	 speciaal profiel maakt aftakken op ieder willekeurig punt mogelijk
•	 kan vaak verwijderd en aangebracht worden
•	 leverbaar in diverse kleuren en maten
•	 handige tool wordt meegeleverd

Hoofdkenmerken

Helawrap, de snelle en eenvoudige 
oplossing voor uw kabelchaos, lever-
baar in 2 afmetingen en 3 kleuren.

Rits het tooltje eenvoudig door de 
Helawrap-slang.

Zet het tooltje aan een van de  
uiteinden van de slang.

Plaats een of meerdere kabels in de 
tool.
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tyPe Max. Ø Kleur lengte (l) Gereedschap artikelnr.

HWPP16l2

16 grijs (GY) 2 m HAT16 161-64205

16 zilver (SR) 2 m HAT16 161-64206

16 zwart (BK) 2 m HAT16 161-64204

HWPP25l2

27 grijs (GY) 2 m HAT25 161-64405

27 zilver (SR) 2 m HAT25 161-64406

27 zwart (BK) 2 m HAT25 161-64404

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Helawrap kabelbeschermslang 
•	  HWPP in polypropyleen

tyPe Max. Ø Kleur rollengte Gereedschap artikelnr.

HWPP8

9 grijs (GY) 25 m HAT8 161-64102

9 wit (WH) 25 m HAT8 161-64104

9 zilver (SR) 25 m HAT8 161-64103

9 zwart (BK) 25 m HAT8 161-64101

HWPP16

16 grijs (GY) 25 m HAT16 161-64202

16 wit (WH) 25 m HAT16 161-64207

16 zilver (SR) 25 m HAT16 161-64203

16 zwart (BK) 25 m HAT16 161-64201

HWPP20

21 grijs (GY) 25 m HAT20 161-64302

21 wit (WH) 25 m HAT20 161-64304

21 zilver (SR) 25 m HAT20 161-64303

21 zwart (BK) 25 m HAT20 161-64301

HWPP25

27 grijs (GY) 25 m HAT25 161-64402

27 wit (WH) 25 m HAT25 161-64407

27 zilver (SR) 25 m HAT25 161-64403

27 zwart (BK) 25 m HAT25 161-64401

HWPP30

32 grijs (GY) 25 m HAT30 161-64502

32 wit (WH) 25 m HAT30 161-64504

32 zilver (SR) 25 m HAT30 161-64503

32 zwart (BK) 25 m HAT30 161-64501

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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