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Gereedschap voor kunststof kabelbinders

Gemakkelijk toegankelijk wieltje voor
de instelling van de spanning, 

de spanningsinstelling is tot 5 maal 
sneller dan traditioneel gereedschap

Anti-terugslagmechanisme 
(gepatenteerd),

voor een groter gebruiksgemak

Gemakkelijk bereikbare plaats 
voor vervangmessen,

om altijd een vervangmes bij de hand 
te hebben (elk gereedschap is geleverd 

met één vervangmes)

Opening in de handgreep,  
om het gereedschap op te hangen

Ergonomische vorm met afgeronde randen,  
voor maximaal comfort

Zacht rubberen handgreep,
voor een betere grip

Grootste slaglengte op de markt
(25.4mm), 

voor een snellere installatie

Vergrendelingsknop,
voor een constante 
spanningsinstelling

360° draaiend uiteinde (gepatenteerd), 
zorgt ervoor dat het gereedschap in elke

houding kan worden gebruikt

Hoge / lage krachtinstelling
(patent aangevraagd), 
om te kiezen tussen 

“hoge kracht & lange slag” of
“lage kracht & korte slag”

Instelbare spanwijdte van de
handgreep (gepatenteerd),
waardoor het gereedschap

geschikt is voor zowel grote
als kleine handen

Schokbestendig polymeer,
voor veeleisend gebruik

Roestvast stalen uiteinde,
voor een duurzame

kwaliteit

Uitwisselbare uiteinden
(gepatenteerd)

Ergonomisch, efficiënt && betrouwbaar

• ERG50 (zwart uiteinde): voor een treksterkte van

de kabelbinder van 80 tot 220N; breedte van de

kabelbinder van 2.4 mm tot 4.8 mm

• ERG120 (oranje uiteinde): voor een treksterkte

van de kabelbinder van 220 tot 540N; breedte

van de kabelbinder van 4.8 mm tot 7.6 mm

• ERG50B: vervangmes voor de ERG50

• ERG120B: vervangmes voor de ERG120

Bestelinformatie

Brede opening,
om de kabelbinder gemakkelijker

in het uiteinde te brengen

Robuust maar licht met 
een goed uitgebalanceerde constructie

Het nieuwe gereedschap ERG50 en
ERG120 van Thomas & Betts is uiterst
betrouwbaar en biedt superieure 
resultaten, gecombineerd met een betere
ergonomie en groter gebruiksgemak.

Dit ergonomisch gereedschap, met een
verstelbare spanning en automatisch 
snijmechanisme, is perfect geschikt voor
het efficiënt bevestigen van allerhande
kunststof kabelbinders in de industrie- 
(fabrikanten van originele uitrusting (OEM),
onderhouds- en herstellingsbedrijven) en
bouwsector. 

Superieure betrouwbaarheid en prestaties
• Ontwikkeld om tegemoet te komen aan

de marktvraag naar robuuster en duur-
zamer gereedschap

• Ontwikkeld om zoveel mogelijk functies
te integreren in de markt

Betere ergonomie en groter gebruiksgemak
• Eersteklas design en materialen, 

voor een maximaal comfort
• Het resultaat is dat de gebruiker minder

gestrest en vermoeid is en minder risico
loopt op een letsel door langdurig
gebruik (zoals het Carpal Tunnel
Syndroom)

Veel efficiënter
• Exclusieve eigenschappen voor het snel

en doeltreffend in-gebruik-nemen
• Garantie op een uiterst professioneel

resultaat

Het afgesneden uiteinde 
van de kabelbinder blijft in 

het gereedschap achter,
voor een propere installatie

De kabelbinder wordt
vlak tegen de kop

afgesneden, 
zodat er geen

uitstekende scherpe
randen zijn

Mogelijkheid van zeer hoge spanningsinstelling,
waardoor zeer vaste kabelbundels 

kunnen gemaakt worden

Smal uiteinde,
om nauwe ruimtes

gemakkelijk te bereiken


