
Funktioner
Rundad spets som underlättar blåsning av mikrokablar·
Extremt tunn design·
Gängad för enkel montering·
Förbättrar kabelblåsningsprestanda·
Förhindrar kabelskador·
Säker montering på kabelspetsen·
Återanvändbar·

Ändhylsor
Mässingsändhättor för mikrokablar och nanokablar
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Ändhylsor av mässing ska monteras på kabeländen innan mikrokabeln blåses in i mikroröret.

Ändhylsan bildar en rundad spets som underlättar blåsning genom mikrorör. De förhindrar också luft

från att tränga igenom den öppna kabeländen in i kabeln. Dessa ändhylsor är extra smala för att

möjliggöra blåsning i smala mikrorör. En innergänga gör dem lätta att montera på kabeländan.

Ändhylsorna kan återanvändas.

Ändhylsorna är tillverkade av massiv mässing. Änden är rundad och den inre ihåliga änden är

försedd med gängor som håller fast ändhättan stadigt på kabeländan.

Material: Mässing

Applicering

Design

Produktinformation

Teknisk information

Installationsnoteringar Varning!

Se alltid till att rätt kabelhuvudstorlek används.

Ändhättan måste skruvas ner ordentligt.

Kontrollera att ändhättan sitter ordentligt fast på

kabeländen.

Titta aldrig in i en öppen mikrorörände när du blåser kablar!

Beställningsinformation Ändhylsorna levereras i förpackningar om 10 st.
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Ändhylsor
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Artiklar

Artikelnamn E-Nr. Dia
mete

r Ø
 [m

m]

Vikt
 [k

g]

 

Cable end caps 2mm - for Microcable
HSXA136108/5 5043759 2 0.002  

Cable end caps 4mm - for Microcable
HSXA136108/4 5042793 4 0.002  

Cable end caps 6mm - for Microcable
HSXA136108/1 5041988 6 0.002  

Cable end caps 7mm - for Microcable
HSXA136108/2 5041989 7 0.0025  

Cable end caps 8mm - for Microcable
HSXA136108/3 5041990 8 0.005  

Cable end caps 9mm - for Microcable
HSXA136108/6 5044547 9 0.005  

Cable end caps 11mm - for Microcable
HSXA136108/7 5044986 11 0.005  

Cable end caps 12mm - for Microcable
HSXA136108/8 5044987 12 0.005  

Ändhylsor
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