Wat is de cableglide

De nadelen van de huidige situatie:
• Te weinig mankracht om te helpen bij het kabeltrekken;
• Kabels die vastlopen in de gootbocht;
• Gootbocht te snel vol door te strak of te los getrokken
kabels;
• Kabels uit de goot moeten halen omdat ze niet door twee
bochten te trekken zijn;
• Vaak wordt als geleider een tyrap gebruikt, waardoor de
kabels stropen in de gootbocht;
• Bij het trekken van halogeenvrije kabels treden vaak
beschadigingen op.

De Cable-Glide is een kabel geleider. De ideale kabeltrek
hulp bij het trekken van netwerkkabels in een kabelgoot.
De vinding is toe te passen bij alles wat er in een goot aan
kabels en leidingen te plaatsen is.

Hoe werkt de cableglide
Door de Cable-Glide glijdt de kabel zonder al teveel weerstand
door een bocht. Deze bocht is van 0 tot 180 graden mogelijk
in het goottracé. Door het gebruik van de Cable-Glide in 1 of
meerdere hoeken van de goot kan 1 persoon vrij gemakkelijk
1 of meerdere kabels tegelijk door de goot heen trekken.
De Cable-Glide is zo verstelbaar dat je van de buitenkant naar
de binnenkant van de goot kan werken. De kabels liggen dus
netjes verdeeld in de goot, waardoor er meer kabels in de
goot kunnen. Omdat de draagbeugel van de kabeltrekbocht
bovenop geplaatst is kun je hem ook gebruiken in goten waar
al kabels in liggen. Daarna de beugel aan goot zelf monteren.
Dan kun je in een bestaande kabelgoot nieuwe kabels er
makkelijk bij trekken.

De voordelen van de cableglide:
• Er is minder mankracht nodig om de kabels te trekken;
• Er zijn geen kabels meer die vastlopen;
• Er kunnen meerdere kabels in de kabelgoot vanwege de
betere indeling;
• Glasvezel en datakabels (netwerk) liggen met een betere
radius in de goot;
• Gevoelige halogeenvrije kabels kunnen zonder beschadiging getrokken worden.

Hoe werkt het
De Cable-Glide is een ideale hulp bij het trekken van
elektra kabels. De kabelgeleider is toe te passen bij
alles wat er in een goot aan kabels en leidingen te
plaatsen is. De Cable-Glide is in alle soorten goot
te gebruiken van 120 mm tot en met 400 mm brede
goten. Indien de goot breder is - tot 600 mm - dient
een langere bevestigingbeugel geplaatst te worden.
Hiernaast ziet u twee situaties, boven zonder
Cable-Glide en onder met Cable-Glide, waarbij
u goed kunt zien dat met Cable-Glide er
minder mankracht nodig is.

www.cable-glide.nl
Wilt u meer informatie ga naar www.cable-glide.nl
of stuur een mail naar info@cable-glide.nl

