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In deze editie ... 

light+building 

Bezoek ons in Hal 8.0, stand C50 

tijdens de     

  

van 11 t/m 16 april 2010 in Frankfurt 

am Main. 

Vraag telefonisch uw toegangskaart 

aan via +31(0)33 460 06 90. 

Wilt u meer informatie?  

Klik dan op de volgende link 

info@hellermanntyton.nl om een  

e-mail te sturen. Bellen kan natuurlijk 

ook, ons telefoonnummer is  

+31 (0)33 460 06 90.  

Meer informatie 

Kabelbeschermingssystemen

HIS-3 BAG 

... in kleine hoeveelheden leverbaar HIS-3 wordt reeds 

lange tijd geleverd in korte rollen, in praktische 

dispenserboxen. Voor die gebruikers met een kleinere 

behoefte, zijn de voorgesneden lengten, verpakt in 

zakjes, de ideale oplossing. 

  Meer informatie 

 

Bundel- en bevestigingsbanden

CTF-serie 

… tijdbesparend fixeren in kabelgoten HellermannTyton 

heeft met de CTF-serie een praktisch systeem op de 

markt gebracht waarmee bekabeling eenvoudig in een 

kabelgoot kan worden gefixeerd. Het ei van Columbus: 

een deelbare bundelband. 

  Meer informatie 

 

Databekabeling

RapidNet 

… slimme databekabeling, slim calculeren RapidNetTM 

is een gestructureerd databekabelingssysteem op 

basis van cassetteaan-sluitingen. Het systeem is 

fabrieksmatig geassembleerd, gelabeld en getest. Bij 

een vooruitstrevend bekabelingsconcept hoort een 

innovatieve calculatietool, deze is nu online 
beschikbaar. 

  Meer informatie 

 

Kabelbeschermingssystemen

Spiraalslang 

… de meest gangbare manier Spiraalslang van 

HellermannTyton is leverbaar in een vier diameters, drie

kleuren en vijf materialen. Voor kleinverbruik zijn nu de 

meest gebruikte uitvoeringen in een lengte van 5 meter 

beschikbaar. 

  Meer informatie 

 

Warmkrimpende producten

Krimpkous-calculator 

HellermannTyton presenteert nieuwe onlinetools: een 

tool om de juiste krimpkous te berekenen en een tool om

de wanddikte van een krimpkous ná krimp te 
berekenen. Gebruikers zijn hiermee in staat de juiste 

krimpkous voor iedere applicatie te bepalen. Na de in 

2009 uitgebrachte selectieschijf voor krimpkous een 

nieuwe stap voorwaarts 

  Meer informatie 
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Prijslijst

Prijslijst 

Op 1 april jl. Is de nieuwe Handelsprijslijst van kracht 

geworden. Deze prijslijst is geldig voor België en 
Nederland. Naast prijzen zijn ook de kortinggroepen 

aangepast. 

  Meer informatie 

 

Identificatiesystemen

Thermotransfer printer TT420+ 

De TT420+ is een instapmodel thermotransfer printer, 

geschikt voor kleine tot middelgrote series. De printer is 

speciaal ontworpen om zelfklevende labels, TipTag VA 

en ShrinkTrak te bedrukken. De printkop heeft een 

resolutie van 300 dpi en biedt daarmee de hoogst 

haalbare kwaliteit met de daartoe geschikte 

HellermannTyton-materialen. De levensduur van de 

printkop bedraagt maar liefst 25km aan zelfklevende 

labels te printen. Een efficiënte printer, eenvoudig in het
gebruik. 

  Meer informatie 
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