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Bezoek ons tijdens de Technisch
Industriële Vakbeurs in Hardenberg,
van 31 augustus tot en met 2
september a.s.

 

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.

Geachte relatie,

In deze nieuwsbrief presenteren wij u met trots Productinnovaties voor uw bekabeling. Innovaties die u van een marktleider mag 
verwachten, zodat u uw bekabeling sneller, efficiënter en beter kunt bundelen, bevestigen en beschermen. Deze innovaties 
tonen wij u graag persoonlijk tijdens de Technisch Industriële Vakbeurs in Hardenbergse Evenementenhal, 
van 31 augustus tot en met 2 september a.s. 

Ook nodigen wij u uit om u aan te melden voor het tweede Europese klanttevredenheidsonderzoek van HellermannTyton, 
wat in het najaar wordt gehouden. Tot slot vragen wij uw aandacht voor een grootschalige vereenvoudiging van de 
kortingstructuur per 1 april 2011.

 

Bundel- en bevestigingsbanden

Bundel- en bevestigingsbanden

Bundel- en bevestigingsbanden

Kabelbeschermingssystemen

Warmkrimpende producten

V-serie
De van buitenvertanding voorziene bundelbanden uit
de V-serie onderscheiden zich door de haaks
geplaatste sluitkop. Deze zorgt voor een kleinere
diameter van de kabelbundel, waarbij de sluitkop
nauwelijks uitsteekt. Tevens ligt de minimale spankracht
zo'n 20% hoger in vergelijking met standaard banden!

  Meer informatie

 

PMB5 verlijmbaar zadel
Het verlijmbare zadel PMB5 is geschikt voor montage
middels (half-)vloeibare lijmsoorten en kan zelfs
worden gemonteerd op oneffen oppervlakken. Door de
gaten in de zadelvoet wordt een groot contact-
oppervlak gecreëerd wat resulteert in een uitstekende
hechting.

  Meer informatie

 

MBT-bundelbanden
De metalen bundelbanden uit de MBT-serie zijn al jaren
een begrip. Toch heeft HellermannTyton kans gezien
het bestaande ontwerp significant te verbeteren, zodat
diverse voordelen ontstaan.

  Meer informatie

 

Helagaine Twist-In
De traditionele gevlochten kous van HellermannTyton
beschermt kwetsbare bekabeling optimaal tegen
schurende inwerking. Door de hoge flexibiliteit laat de
kous zich snel en eenvoudig over de nog niet
afgemonteerde of nog niet aangesloten kabel
aanbrengen. Echter, hoe deze bescherming bij reeds
gemonteerde of aangesloten bekabeling te realiseren?

  Meer informatie

 

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
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Kabelbeschermingssystemen

Kabel installatiesysteem

Klanttevredenheidsonderzoek

Prijslijst en kortingstructuur

nieuwe stap voorwaarts

  Meer informatie

HA67 krimpkous 6:1
Met een krimpverhouding van 6:1 is deze krimpkous
optimaal geschikt voor gecompliceerde applicaties.
Waar in het verleden grote verschillen in diameters
moesten worden afgdekt door meerdere krimpkous-
diameters over elkaar aan te brengen, nu is het mogelijk
om dat met één kous te realiseren. De lijmcoating
beschermt tegen vocht en vervuiling.

  Meer informatie

 

HelaGuard
De industrie stelt steeds hogere eisen aan
kabelbescherming: optimale bescherming van de
bekabeling, eenvoudige montage en tijdsbesparing bij
het installeren zijn hiervan de belangrijkste.
HellermannTyton biedt met HelaGuard een omvangrijk
assortiment flexibele beschermslang en bijbehorende
koppelingen, volledig toegesneden op deze steeds
hoger wordende eisen.

  Meer informatie

 

Cable Scout wordt Cable Scout+
Met de verbeterde Cable Scout+ biedt HellermannTyton
een multifunctioneel gereedschap, wat het
professioneel installeren van bekabeling onder moeilijke
omstandigheden nog eenvoudiger maakt. Cable Scout+,
niet alleen een nieuw design maar ook een verbeterde
functionaliteit!

  Meer informatie

 

Klanttevredenheidsonderzoek 2010
In 2008 hield HellermannTyton een groot
klanttevredenheidsonderzoek binnen Europa. De
resultaten van dit onderzoek zijn voor ons een leidraad
geweest om onze processen en dienstverlening te
optmialiseren. In het najaar zal een nieuw onderzoek
worden gehouden, mocht u hieraan deel willen nemen,
stuur dan een bericht door op de button hier onder.
Deelnemers aan het onderzoek uit 2008 worden
automatisch opnieuw benaderd. Iedere deelnemer aan
het onderzoek ontvangt een attentie!

  Aanmelden klanttevredenheidsonderzoek

 

Prijslijst en kortingstructuur
Per 1 september 2010 wordt de nieuwe prijslijst van
kracht. Het prijsniveau verandert niet, wel zijn een
groot aantal producten toegevoegd. Tevens wordt per
artikel de nieuwe kortinggroep bekend gemaakt. Deze
nieuwe groepen maken onderdeel uit van een nieuwe,
vereenvoudigde kortingstructuur die op 1 april 2011
van kracht zal worden. Wilt u de prijslijst ontvangen of
meer informatie omtrent de kortingstructuur, stuur dan
een bericht via de button hieronder.

  Aanvragen prijslijst of meer informatie kortingstructuur
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