
In deze editie ... 

Samples Q-serie 

Q-tie bundelbanden
Q-mount bevestigingszadels
Q-tag identificatielabels
Elektro Vakbeurs
SpotClip
2BA

Probeer nu gratis de Q-serie uit! 
Klik snel op 

Q-Serie 
en vul het contactformulier in.

Telefonisch kan uiteraard ook
 bel +31 (0)33 4600690

Geachte relatie, 

hierbij ontvangt u een speciale uitgave van onze digitale nieuwsbrief, waarin wij u de unieke Q-serie, bundelbanden met een
knappe kop, presenteren. Wilt u direct alle informatie over de Q-serie, klik dan direct door naar Q-Serie .
U kunt deze innovaties zelf aanschouwen tijdens de Elektro Vakbeurs Hardenberg, van 6 tot en met 8 december a.s.

Q-serie

Q-mount

Q-tag

Elektro Vakbeurs Hardenberg

SpotClip

Q-tie
De Q-tie is een uniek en innovatief product voor het
bundelen en bevestigen van bekabeling, voor een
breed scala aan applicaties. De serie is beschikbaar in
diverse kleuren en materialen. De innovatieve, open
sluitkop zorgt voor het eenvoudig insteken van het
bandeinde, ook onder moeilijke omstandigheden. De
innovatieve, open sluitkop zorgt voor het eenvoudig en
snel installeren. De geïntegreerde pre-locking functie
biedt de mogelijkheid om met een en dezelfde
bundelband eerst tijdelijk en vervolgens permanent te
bundelen, zonder extra materialen of hulpmiddelen. Q-
tie maakt snel en eenvoudig installeren mogelijk, ook
onder moeilijke omstandigheden zoals tijdens het
dragen van werkhandschoenen of een beperkt zicht.

  Productcatalogus Q-tie

 

Q-mount
De Q-mounts (4-voudig) vormen samen met Q-ties de
ideale oplossing om bekabeling te fixeren en te
geleiden. De zelfklevende Q-mount QM(A) komt tot zijn
recht als snel moet worden geïnstalleerd; het zadel kan
tevens middels schroeven of bouten worden
gemonteerd, zodat zwaardere kabelbundels kunnen
worden verlegd. Het 2-voudige bevestigingszadel
CTQM heeft een uitgekiende vorm die tot zijn recht komt
als ruimte een restrictie vormt. Het zadel wordt
gefixeerd middels een verzonken schroef, ideaal voor
ruwe oppervlakken waar hechting van een lijmlaag
problematisch kan zijn.

  Productcatalogus Q-mount

 

Q-tag
Naast bundelen en bevestigen vormt het identificeren
van van bekabeling een belangrijk aspect van
kabelmanagement. De Q-tag identificatie tags kunnen
prima worden toegepast in combinatie met Q-ties. De
tags zijn middels verschillende procédés van tekst te
voorzien: • handmatig middels markeer- stiften • met
zelfklevende labels

  Productcatalogus Q-tag

 

Elektro Vakbeurs Hardenberg
Elektro Vakbeurs Hardenberg:alle elektrotechnische
componenten bijeengebracht tijdens één uniek
evenement. De 12e editie van Elektro Vakbeurs
Hardenberg telt ruim 240 exposanten, verdeeld over
zes hallen. HellermannTyton toont de nieuwe Q-serie,
bundelbanden met een knappe kop. Uiteraard onbreken
de traditionele kalenders niet.

  Lees verder

 

SpotClip
De SpotClip greep uiteindelijk naast de prijzen tijdens de
ETOP Innovation Awards 2011, het juryoordeel is nog
altijd van kracht: "De eenvoud en
montagevriendelijkheid van de SpotClip van
HellermannTyton maken het product nominatiewaardig
voor de jury van de ETOP Innovation Awards."

  Lees verder
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Directie: Stephan Jungermann, Uwe Noth

2BA

  Lees verder

 

HellermannTyton op 2BA
Sinds juni van dit jaar is HellermannTyton
dataleverancier binnen 2BA, tot en met stap 5 van het
stappenplan. Onze GLN is 4031026000008, indien u
onze data wilt ontvangen dient u deze aan uw
selectieprofiel toe te voegen.

  Lees verder
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