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CableScout 

 
CableScout er den unikke søgefjeder, der  

består af 10 fleksible glasfiberstænger  
á 1m, som kan skrues sammen efter behov.  
 
Af medfølgende tilbehør kan nævnes:  
Trækkrog, øjekrog, LED lygte samt en magnet,  
hvis du har tabt et stykke værktøj. 
 
 Endvidere omfatter tilbehørssortimentet en 
 "Vifte", der får CableScout'en til at passere  
forhindringer. Desuden fås et trækstrømpesæt,  
der gør det nemt at trække dine kabler. 

 For yderligere information 
 
Klik HER for yderligere information om 
CableScout.  
 
Du kan desuden downloade brochure eller 
se CableScout videoen. 
 
 

 
 
 

CableScout+ søgefjeder 

CableScout+ er den unikke søgefjeder, der består 

af 10 fleksible glasfiberstænger á 1m, som du kan 

skrue sammen efter behov.  

Af medfølgende tilbehør kan nævnes:  
Trækkrog, øjekrog, LED lygte samt en magnet, 
hvis du har tabt et stykke værktøj.  

Som ekstraudstyr 
kan fremhæves en 
smart ”Vifte", der 
gør din CableScout+ i 
stand til let at 
passere for- 
hindringer. Endelig 

kan du få et træk- strømpesæt, der gør det nemt 
at trække dine kabler. 

 CableScout Information 
 
Klik HER for yderligere information om 
CableScout+.  
 
Du kan desuden downloade en brochure 
eller se CableScout+  videoen. 
 

 
 

CableScout  ”Vifte” 
 

Ja, jeg vil gerne kontaktes vedr. 
CableScout+ 

  
Afmeld Nyhedsbrev Her 

Q-Tie kabelbindere 
Q-Tie kabelbinderen er 25% hurtigere at anvende 
sammenlignet med en traditionel kabelbinder.  

Q-Tie binderens montage- 
venlighed gør det muligt let 
og hurtigt at montere den, 
selv hvis du anvender 
arbejdshandsker !  
 
Placér den smalle del af 

binderenden i det åbne hoved og binderen er nu 
forspændt. Du kan genåbne binderen så ofte du 
har brug for det. Først når du trækker binderen 
til, virker den som en traditionel kabelbinder.  

 Q-Tie Information 
 
Klik HER for yderligere information om  
Q-Tie kabelbinderen. 
 
Du kan desuden downloade en brochure 
eller se Q-Tie videoen. 

 
Q-Tie kabelbinder 

Ja jeg vil gerne kontaktes vedr Q-Tie 
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