
Met nieuwe  

TLC-technologie:

Een Vederlichte Ontwikkeling – de nieuwe EVO7.
Min ima le  k racht ,  max imaa l  resu l taa t .

minimale krachtsinspanning

zonder terugslag

ontziet spieren en gewrichten

ergonomisch perfect



De nieuwe EVO7 ontziet spieren en gewrichten  
en verhoogt de effectiviteit.

De nieuwe generatie handgereedschappen maakt indruk met  
technologische voorsprong.

Met de EVO7 brengt HellermannTyton een ergonomisch handgereedschap voor bundelbanden op de markt, uniek in zijn soort. Hierin zijn comfort en  

functionaliteit samengebracht en geperfectioneerd. Het hart van de EVO7 wordt gevormd door de TLC-technologie (Tension/Lock/Cut), waarop  

patent is aangevraagd. Een revolutionaire ontwikkeling, die het verwerken van bundelbanden in geheel nieuwe perspectieven stelt. Het vlak afknippen  

van de band gaat spelenderwijs, terugslagkrachten worden geëlimineerd en de lichamelijke belasting van de gebruiker wordt drastisch verlaagd.

*) patent aangevraagd

De TLC-technologie* garandeert een verhoogde productiviteit:

significante reductie van 
krachtsinspanning 
 
het afbinden van de 
bundelband vindt  
plaats zonder  
terugslagkrachten

uiterst nauwkeurig afknippen van 
de bundelband, direct aan de kop 
 
ontziet spieren en gewrichten, 
draagt bij aan verbetering van  
de ergonomie op de werkplek

www.He l le rmannTyton .n l /evo7rmannTyton .n l /evo7



Hoogste efficiëntie, minimale krachts- 
inspanning bij slechts 275 gram.

verlengde,  
ergonomische hendel

lang, smal uiteinde, 
om in beperkte ruimte 
te kunnen bewegen

lichtgewicht behuizing, vervaardigd uit  
glasvezelversterkt kunststof

eenvoudig 
vervangen van 
het mes

grote opening maakt 
het invoeren van de 
band gemakkelijk

vergrendeling van 
het setpoint

nauwkeurig instellen 
van de spankracht, 
tussen 0 en 8

richtlijnen instelling spankracht

ergonomisch handvat voor 
een goede en aangename 
grip op het gereedschap



De rEVOlutie in perfect afbinden door de  
TLC-technologie (Tension/Lock/Cut).

Perfect afbinden met de EVO7 is zeer eenvoudig:

Van de nauwkeurige voorinstelling tot en met het perfecte afknippen, de EVO7 doet het.  

Gemakkelijker dan ooit tevoren, door de gepatenteerde TLC-technologie.

1. aanspannen (Tension) 
De bundelband wordt als gebruikelijk op  

spanning gebracht. De gewenste spankracht 

kan vooraf worden ingesteld.

2. fixeren (Lock)
Het TLC-mechanisme* detecteert dat de  

ingestelde spankracht wordt bereikt en  

fixeert de band voor het afknippen. De tot  

dat moment benodigde handkracht, om de 

band op spanning te houden, is niet langer  

noodzakelijk.

*) patent aangevraagd

3. afknippen (Cut) 
Om de band af te knippen, is slechts een 

geringe extra krachtsinspanning nodig. De 

gebruiker hoeft de hendel slechts licht naar 

achter te bewegen, zonder terugslag en  

zonder trillingen.

Meer over  
de EVO7:

Lock

www.He l le rmannTyton .n l /evo7



Minder is meer - de EVO7 toont  
haar sterke kanten in de kleinste ruimten.

Met de EVO7 heeft U alles  
in de hand:

sneller en nauwkeuriger  
zonder extra  
krachtsinspanning

gemakkelijk instellen van  
de spankracht 

lang, smal uiteinde, om in 
beperkte ruimte te kunnen 
bewegen 

antislip handvat voor een 
goede grip



De EVO7, op maat gesneden voor efficiënte  
toepassing in uw industrie.

Technische voorsprong vormt de 
basis voor uw succes:

kabelconfectie 

elektrotechnische installatie 
algemeen

paneelbouw

machinebouw

scheepsbouw

carrosseriebouw

www.He l le rmannTyton .n l /evo7



Overtuig U van de nieuwe EVO7 en de  
bijborende componenten.

90 mm

Meer informatie over de EVO7 vindt u onder 

www.HellermannTyton.nl/evo7 of telefonisch via +31 (0)33 460 06 90.

2. EVO7SP 

• korte spanwijdte (80 mm)  

•  voor HellermannTyton 

bundelbanden met een 

maximale breedte van 5 mm 

artikelnr. 110-70130

1. EVO7 

• standaard spanwijdte (90 mm)

•  voor HellermannTyton  

bundelbanden met een  

maximale breedte van 5 mm 

 

artikelnr. 110-70129

4. calibratiehulpstuk

•  calibratiehulpstuk voor  

handmatige instelling vooraf 

van de spankracht 

• CALTOOL voor EVO7 / EVO7SP 

artikelnr. 110-70089

80 mm

3. reservemes

•  BLADEKIT voor EVO7 / EVO7SP 

• 1 reservemes 

• 1 reserveschroef

artikelnr. 110-70106



HellermannTyton B.V.

Vanadiumweg 11-c

NL-3812 PX  AMERSFOORT

Tel.: +31 (0)33 460 06 90

Fax :+31 (0)33 460 06 99

E-mail: info@HellermannTyton.nl

 info@HellermannTyton.be

www.HellermannTyton.nl

www.HellermannTyton.be

Meer over  
de EVO7
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