NIEUW

A LSE C U R E X G B E A S Y S T R I P PA B L E

STRIPPEN?
In een handomdraai!

ALSECURE XGB Easy Strippable

Jouw voordelen
TIJDSWINST

Efficiënt en snel uiteinden XGB Cca aansluiten zonder tijdverlies door lastig
te verwijderen mantels? Dat maakt het leven van een installateur een pak
makkelijker.

Met één simpele inkerving haal je de mantel & tussenmantel in één enkele
vloeiende beweging over een lengte tot wel 100 cm van de geleiders.
Je kan meteen naar de volgende stap in de installatie.

Nexans presenteert nu ALSECURE XGB Cca Easy Strippable.

VEILIGER

De XGB die wél makkelijk stript, tot wel 100 cm in één keer!

Je hoeft niet herhaaldelijk in de mantel te snijden om hem los te krijgen,

Vaarwel stugge mantels, welkom tijdswinst en gebruiksgemak!

je riskeert dus niet om tot in de isolatie te snijden.
ZEKER DOOR DE KEURING
Met ALSECURE XGB Cca Easy Strippable van Nexans ben je zeker van
de juiste Cca-s1,d2,a1 brandprestatie.

Productgamma
ALSECURE XGB Cca Easy Strippable
Tot 100 cm per keer strippen!

Easy Strippable verhoogt meteen je rendement bij de kabelconstructies waarvan
je er tientallen tot wel duizenden kilometers per jaar aanlegt en waarbij je veel
aansluitpunten af te werken hebt.
GENIET VAN EASY STRIPPABLE BIJ DEZE REFERENTIES

MAKKELIJK STRIPPEN DOE JE ZO
·
·
·
·

Snijd de mantel in op de gewenste lengte,
dat kan tot 60 cm of zelfs 100 cm ver zijn!
Geef een klein knikje op de snee.
Verwijder de mantel over de hele lengte in een handomdraai.
Klaar!

www.nexans.be/easystrippable

ALSECURE XGB Cca
· Secties 1,5 en 2,5 mm² met 2 - 3 - 4 - 5 - 7 geleiders
· Secties 4, 6 en 10 mm² met 2 - 3 - 4 - 5 geleiders
Al deze constructies, in alle verpakkingen zijn Easy Strippable:
niet alleen de standaardverpakkingen op rol en op haspel, maar ook in de
Nbox en op het MOBIWAYTM systeem!
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