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Føj til Min oversigt

www.HT.click/49-418?q=2

El-installationer
Søgefjedre

Cable Scout+ er et professionelt kabelinstallationssæt som gør det 
muligt at installere kabler hurtigt i selv de mest udfordrende miljøer. 
Stængerne er fremstillet af glasfiberforstærket plastik (GRP) og kan 
trække kabler med en vægt op til 200 kg. Produktet gør det muligt 
for brugeren at inspicere, oplyse og trække. Det komplette system 
inkluderer stænger, et udvalg af anvendeligt tilbehør samt en taske til at 
holde styr på alle delene.

Egenskaber og fordele
• Professionel installationsværktøj
• Klarer kabel- og ledningstræk hurtigt, selv i krævende omgivelser
• Stængerne er fremstillet i glasfiberforstærket plastik
• Kan trække et kabel med vægt op til 200kg
• Brugeren kan inspicere, oplyse og trække
• Komplet system af stænger, anvendeligt tilbehør og opbevaringspose

Kabelinstallations system - Cable Scout+

I Cable Scout+ Deluxe sæt opbevares alle stænger samt tilbehør pænt og nydeligt 
i praktisk taske.

Cable Scout+ Sæt

Basis sæt. Mini sæt.

TYPE Beskrivelse
Stænger,
indhold

Stangkapacitet
(m)

Tilbehør,
indhold EAN

Bestillings-
nr.

CS-SD
DeLuxe Set: Det 

perfekte sæt til de større 
installationer

2 stænger x 1 m (hvid)
6 stænger x 1 m (rød)
2 stænger x 1 m (blå)

10,0 m
15 cm hvid fleksibel stang, ring, 
adapter, krog, mini øje, kugle, 

LED lampe og magnet
4031026406268 897-90001

CS-SH
Handy sæt: Passer lige i 

værktøjskassen

1 stang X 40 cm (hvid)
2 stænger X 40 cm (rød)

1 stang X 40 cm (blå)
1,6 m

40 cm hvid fleksibel stang, 
kugle, krog og mini øje

4031026406275 897-90003

CS-SB
Standardsæt: Til generelle 

kabelinstallationer
10 stænger x 1m (hvid) 10,0 m

15 cm hvid fleksibel stang, 
adapter, krog og mini øje

4031026406251 897-90000

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Kabelinstallations system - Cable Scout+

Cable Scout+ stænger i par

Oversigt over forskellige stænger.

TYPE
Stænger,
indhold Stangfleksibilitet

Ø 
D EAN

Bestillings-
nr.

CS-P4 2 stk. 4mm x 1000mm hvide stænger fleksibel 4,0 4031026406299 897-90005

CS-PN 2 stk. 5mm x 1000mm nylon stænger fuldt fleksibel 5,0 4031026406329 897-90008

CS-P5 2 stk. 5mm x 1000mm røde stænger medium 5,0 4031026406305 897-90006

CS-P6 2 stk. 6 x 1000 blå stænger stærk 6,0 4031026406312 897-90007

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Oversigt over Cable 
Scout+ bøjningsradier

www.HellermannTyton.dk/CableScout-cat22




