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TECHNISCHE FICHE

Cable Fixer
SNEL EN EFFICIËNT BUNDELEN

Altijd de gewenste lengte zonder afval.

Eenvoudig aan te brengen: band rond object slaan, aanspannen, knip, klaar!

Spannen en knippen in één handeling.

Gemakkelijk te herladen.

Altijd de juiste maat op voorraad.

Bundelt vanaf 3 mm tot 15 meter.

Geen rondslingerende bandjes - niet meer zoeken.

Geen voorraad van verschillende bandlengtes meer nodig.

Hoog kwalitatieve kunststofband: bestand tegen UV en de meeste chemicaliën.

Overal te gebruiken - ideaal op verplaatsing.

Product

Karakteristieken

Cable Fixer is een handig apparaat om te bundelen en te bevestigen. 
Door de doorlopende band op rol is iedere lengte tussen 3 mm en 
15 m steeds op voorraad, en dit zonder verlies. Cable Fixer brengt 
automatisch de sluitklem aan en knipt gelijktijdig de band af op de 
juiste lengte, dit alles in 1 handeling. Met Cable Fixer spaart u tijd én 
voorraad.

Toepassingen

• vastmaken van kabels binnen en buiten
• bundelen en bevestigen van draden, kabels, slangen aan 

installaties, machines, auto's, moto's, motorfietsen, fietsen, 
boten,...

• sluiten van zakken
• opbinden van planten
• bundelen van pakjes

Verpakking

Cable Fixer zwart - rol 15m 850220000

Cable Fixer clips zwart - 200st 850150000

Cable Fixer kopafdekplaat 850180000

Cable Fixer - Introductieset: 1 Cable Fixer, 1 rol 
band, 100 clips, kleur: zwart 850200000

Cable Fixer - vervangmes 850170000

Technische Eigenschappen

• Bandbreedte: 4.6 mm.
• Lengte van de band: rollen van 15 en 100 m.
• Materiaal: UV-bestendige polyamide 6.6.
• Kleur: zwart.
• Treksterkte: 250 N.
• Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +105°C.
• Chemische bestendigheid: bestand tegen 

petroleumderivaten, zuren en logen, UV en 
weersinvloeden.

• Soortelijk gewicht: 1.14.
• E-Modulus: 2000 N/mm².
• Clips: op handige laadstrips, 20 stuks per lading.
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Gebruik


