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ONZE PRODUCTEN  
DAAR ZIJN WE TROTS OP

JOUW TECHNISCH SPECIALIST
Nedelko is jouw vertrouwde partner en leverancier van elektrotechnische materialen, 
(intelligente) LED verlichting en energie- en veiligheidsoplossingen. Met meer dan 70 
medewerkers en vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Tsjechië, voorzien wij 
de Europese (elektro)technische markt van de beste producten. Snel en vol overtuiging!

Het hoofdkantoor en distributiecentrum zijn beide gevestigd in Barendrecht, 
Nederland. Onze kracht zit niet alleen in een breed assortiment en snelle levering. 
Persoonlijk contact en het opbouwen van duurzame relaties vinden wij net zo 
belangrijk. Onze technisch specialisten werken met passie aan mooie oplossingen.

MISSIE
Door middel van een breed productaanbod en up-to-date technische kennis de 
(elektro)technische markt voorzien van passende oplossingen.

VISIE
Nedelko neemt als leverancier een toppositie in binnen de (elektro)technische 
sector. Dit bereiken we door middel van een vooruitstrevend productaanbod en een 
uitgebreid pakket aanvullende diensten. Hiermee voorzien wij onze klanten met 
passie van een gedegen advies en de juiste product- en projectondersteuning. Een 
gelijkwaardige, eerlijke en open relatie staat hierbij centraal. Samen werken aan een 
duurzame toekomst.
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UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Nedelko heeft een groot aantal producten 

standaard op voorraad. Deze producten 
kunnen wij jou dan ook éxtra snel leveren! 

Dan heb je ze tenminste ook lekker vlot 
binnen... wel zo fijn.

BREED ASSORTIMENT
Wij voeren een breed assortiment  
met meer dan 50.000 producten.  

Wij monitoren voortdurend de vraag 
vanuit de markt en zorgen ervoor dat  
het aanbod aansluit op jouw wensen.

SPECIALISTISCHE KENNIS
Nedelko beschikt over vakkundige 

professionals die altijd op de hoogte zijn 
van de laatste ontwikkelingen  

in jouw branche. We delen onze  
kennis graag.

PROJECTBEGELEIDING
Wij geven je graag persoonlijk advies 

omtrent het invullen van jouw project. 
Onze specialisten begeleiden naar wens 
het gehele traject. Zo zorgen we samen 

voor een perfect eindresultaat.

MAATWERK
Nedelko voorziet voor verschillende 

productgroepen in een stukje maatwerk. 
Hierbij gaan wij geen uitdaging uit de weg. 
Onze technische dienst maakt het door jou 

gewenste product vakkundig op maat.

AFTERSALES
Wij hechten grote waarde aan goed 

klantcontact. Zo kun je ons altijd vragen 
om extra informatie, lossen we eventuele 

problemen snel op en hebben  
we een uitstekend RMA-beleid. 
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GOED KLANTCONTACT  
STAAT BIJ ONS CENTRAAL

PERSOONLIJK

DUURZAAM

OPLOSSINGSGERICHT
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KABEL- & 
INSTALLATIE-
MATERIAAL
GOED EN VEILIG 
INSTALLEREN

PRODUCTEN
Kabelbinders

Kabelbescherming

Montageband

Klittenband

Beschermslangen

Krimpkous

Isolatiemateriaal

Adereindhulzen & kabelschoenen

Kabelwartels

Pluggen & muurankers
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KABELBINDERS
Met de kabelbinders van ABB worden kabels, draden en leidingen veilig 
bijeengehouden. Het pakket kabelbinders bestaat inmiddels niet alleen 
meer uit de Ty-Rap® – oorspronkelijk van Thomas & Betts – maar uit 
een uitgebreid assortiment kabelbinders dat ingezet kan worden voor 
de meest uiteenlopende doeleinden. Er zijn kabelbinders van kunststof 
met metalen sluiting, kabelbinders uit volkunststof en metalen binders 
die vooral gebruikt worden voor zware (industriële) toepassingen. 
Tevens zijn er speciale uitvoeringen beschikbaar, zoals detecteerbare, 
Tefzel® en hittebestendige versies.

ABB TY-RAP®

• Dé originele
• Naast standaard kabelbinders ook 

hittebestendig, chemiebestendig, 
detecteerbaar, etc.

ABB ACCESSOIRES
• Zelfklevende plakzadels en hulpstukken
• Buitengewoon sterk en duurzaam klevend
• Ook voor schroefmontage geschikt

ABB MONTAGEGEREEDSCHAP
• Ergonomisch en gemakkelijk in gebruik
• Voor alle merken kabelbinders geschikt
• Voor een professioneel resultaat

ABB TY-MET®

• Kabelbinders in RVS 304, 316 en gecoat
• Kogelafsluitingstype, laddertype en 

herbruikbaar 

ABB TY-FAST®

• Geheel uit kunststof vervaardigd
• In groot- en kleinverpakking
• In lengtes tot 1.214 mm
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PRO-INSTALL SOLAR CLIPS
• Snelle installatie op zonnepanelen
• 0,7 - 3,0 mm en 3,0 - 6,0 mm profielen
• Geen gereedschap nodig

KABELBINDERS
Het toonaangevende merk Elematic levert bekabelings- en 
bevestigingssystemen. Er wordt sterk geanticipeerd op trends in 
de markt, waarbij de service voortdurend wordt afgestemd op de 
behoeften van de klant. Elematic is uitvinder van de gepatenteerde 
2-LOCK™ premium kabelbinder met dubbele RVS vergrendeling 
voor de beste performance. Met de kabelbinders van het eigen merk 
Pro-Install wordt er een kwalitatief voordelig alternatief geboden. 
Het assortiment bestaat uit kunststoffen en RVS versies die gebruikt 
kunnen worden voor de meest voorkomende toepassingen.

ELEMATIC 2-LOCK 
KABELBINDERS
• De sterkste kunststof kabelbinder ter wereld
• Met unieke RVS sluiting
• Volledig gladde band

ELEMATIC VOLKUNSTSTOF 
KABELBINDERS
• Voorzien van alle keurmerken
• In diverse breedtes en lengtes tot 1 meter
• Ook detecteerbare kabelbinders

PRO-INSTALL RVS KABELBINDERS
• In RVS 304 ongecoat
• Voor heel aantrekkelijke prijzen
• In breedtes van 4,5 en 8,0 mm
• Tot 1.020 mm lang

PRO-INSTALL KUNSTSTOF 
KABELBINDERS
• In transparant en UV-bestendig zwart
• Hoge kwaliteit voor een lage prijs
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KABELBINDERS
BAND-IT is een vooraanstaande fabrikant die RVS kabelbinders ontwerpt 
en produceert. De producten bieden oplossingen voor toepassingen in 
extreme omgevingen, waar veiligheid de eerste prioriteit heeft. Door 
nauwe samenwerking met klanten in de scheepsbouw, militaire en 
luchtvaartindustrie doet men veel ervaring op om tot unieke oplossingen 
te komen en wordt er voor gezorgd dat de producten tijdens applicaties 
zo optimaal mogelijk presteren. Alle producten worden geproduceerd  
uit staal, waarvan de kwaliteit hoger is dan de industriestandaard  
en er wordt voor elke run een streng testregiment gevolgd.

BAND-IT MULITI-LOK TIES
• In RVS 316; gecoat en ongecoat
• Geen speciaal gereedschap vereist
• in 7 en 12 mm breedte

BAND-IT BALL-LOK TIES
• Verbeterde treksterkte
• In RVS 304, 316 en gecoat
• Snelle montage

BAND-IT TIES
• Herbruikbaar
• Geen speciaal gereedschap nodig
• Ook met extra dikke coating

BAND-IT (MINI) TIE-LOK TIES
• Laag profiel met smalle kop
• In breedtes van 4,5 en 6,35 mm
• Unieke vergrendeling; voorkomt slippen
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KABELBESCHERMING
Verschillende mogelijkheden om kabels en snoeren te bundelen 
in onder andere elektrotechnische installaties, elektronica en 
telecominstallaties. De beschermkous is verkrijgbaar in diverse  
maten en kleuren, is slijtvast en is bestand tegen chemische stoffen.  
Op aanvraag ook leverbaar in polyamide en zelfdovend polyester.

ABB BESCHERMKOUS
• Geweven polyester beschermkous
• Mechanische bescherming en bundeling
• Het materiaal is bestand tegen slijtage en 

chemische stoffen

ELEMATIC BESCHERMKOUS
• Geweven polyester beschermkous
• Mechanische bescherming en bundeling
• Het materiaal is bestand tegen slijtage en 

chemische stoffen

PRO-INSTALL SPIRAALBAND
• Kwaliteit voor een lage prijs
• In transparant en zwart
• Extreem flexibel polyethyleen

KANG YANG CABLE EATER
• Standaard in 4 kleuren leverbaar
• Verpakt in handige kartonnen doos
• Inclusief GRATIS tool voor de verwerking
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MONTAGEBAND
Het ruim opgezette assortiment montagebanden van BAND-IT® 
bestaat uit een reeks zeer sterke RVS banden, die een zeer goede 
weerstand bieden tegen o.a. oxidatie en verwering. Door de keuze 
uit verschillende soorten RVS-types en de mogelijkheid tot het 
kiezen tussen gecoat en ongecoat (geldt echter alleen voor 316 RVS 
en All Purpose montagebanden), is er voor iedere toepassing de 
juiste montageband te vinden. Samen met de vele accessoires, zoals 
sluitingen en (schroef)klemmen bespaar je zowel tijd, geld als moeite 
tijdens de installatie.

BAND-IT ALL PURPOSE BAND
• Voor bevestiging met schroef of moer en bout
• Ongecoat / halogeenvrije coating (PPA 571)
• Eenvoudig te installeren met standaard 

handgereedschap

BAND-IT KLEMBAND OP ROL
• In staal 201, 304, 316 Alloy 400 en 317L
• In kartonnen doos of handige kunststof 

dispenser
• Diverse sluitingen beschikbaar

BAND-IT BAND FAST®

• Voorgemonteerde band met sluiting
• COLOR-IT® Coatings zijn verkrijgbaar  

in verschillende kleuren en soorten
• Spaart op de assemblagetijd

BAND-IT SPANTANGEN
• Voor bedrijfszekere montage  

en snelle verwerking
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KLITTENBAND
Klittenband van het merk Velcro® bundelt kabels, snoeren en draden 
op een slimme en veilige manier. Het merk ontwikkelt klittenband 
voor een enorme verscheidenheid aan industriële toepassingen. 
Het wordt gebruikt in de textielindustrie, maar kent ook andere 
(industriële) toepassingen... bijvoorbeeld bij de verwerking van data- 
en telecommunicatiekabels. Hier is het bundelen met klittenband 
verplicht om het insnoeren van kabels te voorkomen. Het klittenband 
is sterk, herbruikbaar, makkelijk verstelbaar en zorgt ervoor dat kabels 
niet beschadigd raken.

VELCRO® ONE-WRAP® TAPE
• Dubbelzijdig klittenband 
• Zware kwaliteit uit één stuk
• Standaard kleur zwart; overige kleuren  

op aanvraag

VELCRO® ENKELZIJDIG 
KLITTENBAND
• Apart haak- en lusdeel
• Zowel met als zonder kleeflaag
• Op rollen van 25 meter in diverse breedtes

VELCRO® ONE-WRAP® STRAP
• Snelhechters op maat 20 x 200 mm
• Standaard in 10 kleuren beschikbaar
• Overige breedtes en lengtes op aanvraag

VELCRO® QWIKTIE
• Dubbelzijdig dun en sterk klittenband
• Ideaal voor (data)bekabeling
• Laag geprijsd
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ATKORE FLEXICON BESCHERM-
SLANGEN EN KOPPELINGEN
• Keuze uit diverse materialen
• UV-bestendige, halogeenvrije en vlam-

vertragende uitvoeringen verkrijgbaar

ATKORE FLEXICON CONNECTABOX
• Weerbestendige, IP68/IP69-aansluitdoos
• Ontworpen om de veiligheid van bekabeling 

te garanderen en kabelbeheer te 
vereenvoudigen

BESCHERMSLANGEN
Het omvangrijke assortiment van Atkore Flexicon bestaat uit flexibele 
beschermslangen en bijbehorende koppelingen ten behoeve van 
elektrische bedrading en bekabeling. De beschermslangen bieden 
optimale bescherming, zijn eenvoudig te monteren en voldoen 
uiteraard aan de hoge eisen die de industrie stelt. Het pakket bestaat 
o.a. uit metalen (met of zonder kunststof mantel) en volkunststof 
beschermslangen. Ook kunnen er explosieveilige koppelingen worden 
geleverd voor gebruik in explosiegevaarlijke atmosferen, waaronder 
ATEX / IECEx, UL / CSA, EAC Ex en INMETRO.
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KRIMPKOUS
Krimpkous van ABB en Elematic isoleert en beschermt 
kabelverbindingen tegen afslijting, corrosie en chemicaliën. Het is 
eenvoudig in gebruik, snelkrimpend en niet smeltend. Verkrijgbaar 
in dik-, middel- en dunwandige uitvoeringen en in verschillende 
kleuren en krimpverhoudingen. Diverse typen zijn voorzien van een 
lijmlaag en hierdoor waterbestendig. Krimpkous is verkrijgbaar op rol, 
voorgesneden, of in een handige boxverpakking. Voor een snelle en 
optimale installatie is er een speciale föhn beschikbaar.

MIDDEL- EN DIKWANDIGE 
KRIMPKOUS
• In krimpverhouding 3:1 en 4:1
• Voorzien van een hotmelt lijmlaag
• In de kleur zwart

DUNWANDIGE KRIMPKOUS
• In boxverpakking, op rol of losse lengtes
• In alle gangbare kleuren
• Zowel met als zonder lijmlaag

ASSORTIMENTSDOOS
• Krimpverhouding 2:1
• Diverse kleuren
• Verkrijgbaar in maten t/m � 19,1 mm

GEREEDSCHAP
• Heteluchtblazer voor de juiste verkrimping
• Temperatuurbereik van 350°C tot 500°C
• Diverse mondstukken beschikbaar
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ISOLATIEMATERIAAL
PVC isolatiekous van ons private label Pro-Install wordt voornamelijk 
toegepast in kabelbomen. De thermische of elektrische isolatie zorgt 
voor meer veiligheid op de werkplek. De isolatiekous wordt geleverd 
op rollen van 100 meter. PVC isolatietape van het merk Elematic heeft 
een hoog isolerend vermogen (600 V), biedt goede mechanische 
bescherming en kenmerkt zich door de flexibiliteit van het materiaal. 
Het is zelfdovend en eenvoudig aan te brengen. De tape heeft een hoge 
slijtvastheid en een goede weerstand tegen zuren, basen en (sterk) 
wisselende weersomstandigheden.

ELEMATIC ISOLATIETAPE
• Leverbaar in diktes van 0,15 en 0,18 mm
• In 9 verschillende kleuren
• Goedgekeurd volgens EN 60454-2, CEI EN 

60454-3-1; BS 3924

PRO-INSTALL ISOLATIEKOUS
• Niet-verkrimpbare PVC isolatiekous
• In bundels van 100 meter
• Leverbaar in zwart en groen/geel
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ADEREINDHULZEN & KABELSCHOENEN
Adereindhulzen worden gebruikt op flexibele aders en kunnen een 
soldeervrije verbinding maken die niet gevoelig is voor storingen.  
De polypropyleen geïsoleerde koperen hulzen zorgen voor een perfect 
contact in de klemmenstrook. Ook zijn er kabelschoenen in alle soorten 
en maten. Afhankelijk van het toepassingsgebied gebruikt men een 
geïsoleerde of een ongeïsoleerde uitvoering, bijvoorbeeld voor het 
maken van elektrische verbindingen of het aanbrengen van elektrische 
bedrading in schakelborden.

ELEMATIC ADEREINDHULZEN
• Hoge geleiding
• 3 kleurcoderingen: T, W en D
• Verkrijgbaar in groot- en kleinverpakking

ELEMATIC GEÏSOLEERDE 
KABELSCHOENEN
• In PVC en nylon uitvoeringen
• Alle uitvoeringen tot 6 mm²
• UL-gecertificeerd

ELEMATIC PERSKABELSCHOENEN
• Gemaakt van 99,9% elektrolytisch koper
• Met inspectiegat
• Volgens norm IEC 1238-1 : 1993
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KABELWARTELS
De unieke en hoogwaardige kabelwartels van het eigen label 
ProGland bieden een duurzame en waterdichte oplossing voor allerlei 
kabeldoorvoeringen. De gemakkelijke en zeer snelle montage zorgt 
voor een aanzienlijke tijdsbesparing... en dat scheelt op zijn beurt weer 
in de kosten. De wartels zijn verkrijgbaar in een polyamide, messing 
en RVS versie en in uiteenlopende maten (zowel metrisch, als PG). 
Uiteraard zijn de nodige accessoires en gereedschappen beschikbaar 
om de kabelwartels optimaal in te kunnen zetten.

PROGLAND EMC KABELWARTELS
Kabelwartels voor eenvoudige  
en EMC-conforme bevestiging van 
afgeschermde kabels.

PROGLAND EX KABELWARTELS
Kabelwartels voor gebruik in  
explosiegevaarlijke omgevingen.

PROGLAND STANDAARD 
KABELWARTELS
Kabelwartels voor professioneel gebruik  
in industriële gebieden.

PROGLAND ACCESSOIRES
Accessoires en aanvullende artikelen voor 
kabelwartels en drukcompensatie-elementen.

PROGLAND OPLOSSINGEN VOOR 
DRUKVEREFFENING
Drukcompensatie-elementen voorkomen 
de vorming van condens in sterk afgedichte 
elektronische en elektrische componenten.
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PLUGGEN & MUURANKERS
Met het assortiment pluggen en muurankers van Elematic kunnen 
materialen aan elk type wand veilig en professioneel bevestigd 
worden. Er zijn pluggen beschikbaar voor wanden van beton, steen en 
cellen-/gasbeton. Ook voor holle wanden bestaande uit gipskarton en 
andersoortig plaatmateriaal is er een oplossing. Een uniek product in 
het assortiment is de innovatieve, universele BLUEFIX 2-componenten 
plug, welke in ieder basismateriaal optimaal presteert.

ELEMATIC BLUEFIX 
2-COMPONENTENPLUGGEN
Elematic BLUEFIX is de eerste plastic plug 
die bestaat uit 2 verschillende kunststof 
componenten. Deze sterke innovatie is speciaal 
geschikt voor o.a. (gas)beton, baksteen, 
gipsplaat en diverse soorten metselwerk. Voor 
al deze situaties gebruik je voortaan uitsluitend 
nog maar BLUEFIX!

Tijdens het vastschroeven zorgen de anti-
roterende vinnen voor de beste grip in het 
materiaal. De unieke dynamische kraag 
voorkomt beschadigingen aan gipsplaat en 
zorgt voor een gladde afwerking. Door de 
speciale constructie en structuur wordt een 
perfecte knoop gemaakt in situaties met een 
holle wand.
 
BLUEFIX is de eerste universele hoogwaardige 
plug, getest onder kritische en seismische 
omstandigheden... de ultieme technologie!

ELEMATIC TRIDER MUURANKERS
• Hét alternatief voor chemische ankers
• Effectief en betrouwbaar muuranker geschikt 

is voor zowel holle als massieve ondergronden
• Trekweerstand loopt op tot 250kg 

ELEMATIC T6 PLUGGEN
• De enige plug met multidirectionele expansie
• Kan gebruikt worden met verschillende 

soorten schroeven

ELEMATIC E/EB PLUGGEN
• Dé standaard plug
• Voor algemeen gebruik
• Verkrijgbaar met of zonder kraag
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Extra aandacht voor  
jou als klant... dáár hechten we  

grote waarde aan. Heb je vragen  
over een uitgebrachte offerte?  

We helpen je graag verder.
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INTERCONNECTIE
ALLES VAKKUNDIG 
VERBONDEN

PRODUCTEN
Inotec connectoren

Marechal connectoren

PHG connectoren

Glenair connectoren

Amphenol connectoren

Toughcon connectoren
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INOTEC CONNECTOREN
Inotec producten zijn ontwikkeld voor met name D-Sub connectoren en 
hebben een zeer hoogwaardige EMC afwerking. Door middel van een 
speciale krimptechnologie is het mogelijk om de afscherming op 360 
graden nauwkeurig af te werken. Ook op het gebied van verschillende 
vormen bustechnologie heeft Inotec unieke oplossingen. De kappen 
zijn bijvoorbeeld te voorzien van een eigen IP-adres. Deze oplossingen 
worden veel gebruikt voor railway, medische en hoogwaardige 
industriële netwerktoepassingen.

INOTEC D-SUB M1 CONNECTOR
• Zonder vergrendeling
• Kan gebruikt worden als koppelconnector
• Behuizingen zijn compatibel met het Inotec 

coderingssysteem

INOTEC MSBS CONNECTOR
• De behuizingen kunnen op elkaar geplaatst 

worden met een afstand van 33 mm
• Speciale krimpgeometrie CP400  

voor buskabels

INOTEC EMC CONNECTOR
• Speciaal gemaakt voor 19 inch kasten, zoals in 

controleruimtes of stroomverdelers
• Ontwikkeld met focus op EMC, robuust, 

makkelijk te assembleren/demonteren

INOTEC D-SUB M2 CONNECTOR
• Standaard design met bouten voor een veilige 

koppeling bij aansluiting
• Met een groter binnenwerk voor printplaat  

of gemixte kabel

INOTEC D-SUB M3 CONNECTOR
• Veilig en zonder tools assembleren
• Draadvormende borgschroeven  

voor een veilige connectie
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MARECHAL CONNECTOREN
Het assortiment van Marechal biedt oplossingen voor met name  
power toepassingen. De connectoren zijn beschikbaar in kunststof 
en metalen uitvoeringen met multi-contacten. Er zijn speciale power 
connectoren voor de foodindustrie, maar ook voor Ex-omgevingen en 
de (petro)chemische industrie. De connectoren zijn tevens verkrijgbaar 
als single pole power connection voor bijvoorbeeld ship-to-shore 
oplossingen.

MARECHAL DECONTACTOR™
• Ex-proof elektrische stekker- en contactdoos-

systeem met een geïntregeerde schakelaar
• De industriële elektrische aansluitingen 

voldoen aan de nieuwste regelgevingen

MARECHAL EVO
• De eerste connector, schakelaar en 

werkschakelaar in één
• Unieke Twist & Switch functie zorgt voor een 

veilige werkomgeving

MARECHAL DSN DECONTACTOR
• Door de speciale (stift)contact technologie 

beter bestand tegen hoge vibraties
• Zwaar mechanische kunststof behuizing 

(glasvezel versterkt)
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PHG CONNECTOREN
PHG is een toonaangevend bedrijf dat innovatieve componenten 
voor identificatiesystemen ontwikkelt en produceert. PHG maakt al 
meer dan 25 jaar kabels en stekkers. Het was voor PHG een logische 
ontwikkeling kabelassemblages te ontwikkelen. Met deze assemblages 
heeft de klant de mogelijkheid om kabelfittingen individueel aan te 
passen aan de apparatuur. Inmiddels heeft PHG kabelassemblages, 
kabelbomen, connectoren en complete assemblagegroepen in  
het assortiment.

PHG INSTRUMENTATIE 
CONNECTOREN
Deze hoogwaardige connector serie wordt met 
name toegepast waar compacte bouw en goede 
afscherming vanwege EMC-invloeden van 
belang zijn.

Het standaardprogramma bestaat uit:
• 3-, 4-, en 5-polig
• Male, female, rechte en haakse uitvoeringen
• Aangespoten kabel met variabele lengte  

(LiYCY kabel)
• Leverbaar in m8, m9 en m12

Andere uitvoeringen zoals pooltal of type 
kabel zijn op aanvraag leverbaar. Binnen deze 
serie zijn ook de bijbehorende chassisdelen 
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Deze 
connector serie is volledig compatibel met 
andere series binnen de instrumentatiemarkt.



25www.nedelko.be 03 826 99 99

GLENAIR CONNECTOREN
Glenair heeft een assortiment zeer hoogwaardige connectoren 
voor zowel de industrie als de offshore sector. Daar waar speciale 
eigenschappen een vereiste zijn, bieden deze connectoren de perfecte 
oplossing. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet waar zeewater of 
hoge vibraties in het spel zijn. Ook bestaan er producten die gebruikt 
kunnen worden voor diepzeetoepassingen en in Ex-gebieden. Indien 
gewenst zijn de connectoren per stuk leverbaar.

GLENAIR MARINE BRONZE
SEACROW CONNECTORS
Glenair produceert connectoren die voldoen  
aan de V96929, VG95234 en VG95328 normen.  
De Marine Bronze connectoren zijn heel robuust 
uitgevoerd. Ze kunnen met succes worden 
gebruikt in alle offshore installaties in zware 
omgevingen, evenals offshore platforms, 
zeehavens, geologische en oceanografische 
toepassingen.

• Bronslegering voor superieure weerstand 
tegen corrosie in zeewater en andere 
agressieve omgevingen

• Verkrijgbaar in Serie ITS, Serie IPT, Serie IGE 
en Serie IT

• IP67 standaard milieu-afdichting en  
IP68 beschikbaar

• Zeewaterbestendig
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AMPHENOL CONNECTOREN
De connectoren van Amphenol vinden hun toepassing binnen een 
zeer breed marktsegment. De robuuste behuizing zorgt ervoor dat 
deze zowel binnen de (zware) industrie, als binnen de machinebouw 
gebruikt kunnen worden. Het merk heeft een ruim assortiment van 
onder andere coax, D-Sub, power en Ex connectoren. De heavy-
duty Ex connectoren zijn speciaal ontworpen om in de moeilijkste 
omstandigheden te kunnen functioneren. De oplossingen zijn onder 
meer geschikt voor koper, glasvezel, coax en hybride.

AMPHENOL MIL C5015
• Ronde schroefconnector vervaardigd van een 

hoogwaardige aluminium legering
• Zeer breed inzetbaar bij industriële 

toepassingen

AMPHENOL AMPHE-EX™
• Geschikt voor: koper, glasvezel,  

coax en hybride
• Flexibele opties voor indelingen
• Corrosiebestendige coating

AMPHENOL ECO|MATE SERIE
• Robuust design en compacte bouw
• Universele kabelinvoer
• Rechte en haakse uitvoeringen met schroef-, 

soldeer- of krimptechniek
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TOUGHCON CONNECTOREN
Toughcon connectoren zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen. 
Denk hierbij aan zware industriële omgevingen, zoals: lasmachines, 
robotica en bouwkranen. Binnen het assortiment van Toughcon is het 
mogelijk om klantgerichte en hybride oplossingen te bieden. Er kunnen 
power, signaal, coax en pneumatische contacten in één behuizing 
worden gecombineerd. De connectoren zijn leverbaar in kunststof en 
metalen uitvoeringen. Tevens verkrijgbaar met overmolding. Ook bij 
afname van kleine aantallen zijn de connectoren betaalbaar.

TOUGHCON MODULAIRE 
CONNECTOREN
Het Toughcon modulaire connectorprogramma 
zet een vernieuwende standaard op de 
markt voor vele industriële toepassingen. 
De connectoren zijn verkrijgbaar in 4-, 9-, 
14-, 24- en 37-polige versies en standaard 
leverbaar in IP65 en IP67 uitvoeringen. De 
modulaire connectoren kunnen naar eigen wens 
geconfigureerd worden op basis van stekers, 
chassisdelen, contrastekers, contacten en 
accessoires. Dit zorgt ervoor dat de connectoren 
uit deze serie uiterst flexibel ingezet kunnen 
worden voor de meest veelzijdige toepassingen. 
Door de slimme modulaire opbouw van deze 
connectoren kunnen er tevens kosten bespaard 
worden. Het is ook mogelijk om een compleet 
geassembleerde kabel te leveren met aan 
weerszijden een connector of één connector 
met een open kabeleinde.
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Wij verwerken vol kunde  
en enthousiasme je aanvraag. 

Specifieke informatie nodig... onze 
specialisten hebben op elk veiligheids-

vraagstuk een antwoord.
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IDENTIFICATIE 
ZORG VOOR 
HERKENBAARHEID 
EN VEILIGHEID

PRODUCTEN
Draad- & kabelcodering

Labels & tags

Printers & software - Identificatie

Leidingmarkering

Magazijnidentificatie

Printers & software - Signalering
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DRAAD- & KABELCODERING
De draad- en kabelcodering van Brady en ProLabel zorgt voor 
een heldere, duidelijke en duurzame codering. Het assortiment 
bestaat uit (zelflaminerende) labels, tags, krimpkousen 
(sleeves) en kabelvlaggetjes, welke een groot aantal draad- en 
kabelmerkertoepassingen kennen. De artikelen zijn verkrijgbaar 
in diverse formaten en materialen en kunnen beprint worden 
met één van de labelprinters uit het assortiment.

SLEEVES
• Beprintbare krimpkous voor een permanente 

identificatie
• Goed bestand tegen water en chemicaliën
• Geschikt voor een industriële omgeving

ZELFLAMINEREND LABEL
• Opdruk wordt beschermd door het laminaat
• Bestand tegen water, olie, vuil en chemicaliën
• Sterk hechtende acryl lijmlaag voor hechting 

op kabels, draden en slangen

TAGS
• Uitstekend bestand tegen weersinvloeden, 

olie en chemicaliën
• Montage d.m.v. 2 bundelbandjes
• Halogeenvrij polyurethaan

ALGEMENE DRAAD- EN 
KABELCODERING
• Speciale vlaglabels voor bv. glasvezel
• Wikkellabels van vinylweefsel
• RVS gegraveerde kabelcodering
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LABELS & TAGS
Een complete labelidentificatieoplossing die bedrijven helpt bij  
het verhogen van de productiviteit, veiligheid en beveiliging. Print 
eigen labels met behulp van blanco labels met een verscheidenheid  
aan toepassingen, zoals het markeren van draden, kabels en 
printplaten. Voor het communiceren van belangrijke veiligheids-  
en/of algemene bedrijfsboodschappen kan gebruik gemaakt worden 
van voorbedrukte labels.

TYPEPLAATJE
• Labels die zelfs onder de meest ruige 

omstandigheden goed leesbaar blijven
• Uitermate bestand tegen chemicaliën en 

mechanische invloeden

LABELS VOOR PCB EN 
COMPONENTEN
• Zelfs voor de kleinste objecten een oplossing
• Bestand tegen hoge temperaturen (PCB)
• Hoogwaardig polyester of polyimide

FRAUDEBESTENDIG LABEL
• Polyester void-labels
• Laten een markering achter bij verwijdering
• Beschermen jouw producten en naam
• Wit of zilver

ALGEMENE IDENTIFICATIE
• Hoogwaardige polyester materialen
• Ook voor hechting op oneffen ondergronden
• Bestand tegen mechanische invloeden en de 

meeste chemicaliën

ALTERNATIEF VOOR RESOPAL
• Extra sterke lijmlaag voor een uitstekende en 

permanente hechting
• Bestand tegen weersinvloeden en diverse 

chemicaliën

TAGS
• Voor vele doeleinden te gebruiken bv. Lockout 

Tagout, goed- en afkeur van goederen
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
• Bestand tegen olie en vele chemicaliën
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PRINTERS & SOFTWARE
IDENTIFICATIE
De thermische transfer labelprinters van Brady en ProLabel 
zijn ontworpen om labels van topkwaliteit te printen. Met deze 
desktopprinters kunnen labels voor talrijke toepassingen geprint 
worden. Bijvoorbeeld om draad- en kabelcodering te maken, kasten, 
panelen en controlepanelen te labelen, aansluitklemmen te markeren, 
producten te identificeren en nog veel meer.

BRADY M611 & BMP61
• Printen m.b.v. smartphone app of via het 

touchscreen of toetsenbord
• Tot 50 mm breed
• Opmaak via Brady Workstation software

PROLABEL NTX310 LABELPRINTER
• Desktop labelprinter
• 300 dpi (12 dots/mm)
• Kleuren-LCD met knoppen
• Draadloze Wi-Fi / Bluetooth

BRADY BMP71
• Slimme draagbare labelprinter
• Tot 50 mm breed
• Invoer via toetsenbord of via de PC
• Labels voor veel verschillende toepassingen

BRADY M210
• Ontwerp, maak en print intuïtief labels met 

een standalone draagbare printer
• Sla labelontwerpen op voor later gebruik
• Geïntegreerde labelontwerpwizards

BRADY M211
• Ontwerp, bekijk en print labels; allemaal vanaf 

jouw telefoon
• 300 afdrukken met één volle batterijlading
• Snelle en betrouwbare Bluetooth-verbinding

BRADY I7100
• Uiterst nauwkeurige en betrouwbare 

industriële labelprinter
• Hoge printsnelheid
• Printen van labels, krimpkousen en tags
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LEIDINGMARKERING
Ken de inhoud van jouw leidingen. Niet of onvoldoende geïdentificeerde 
leidingen vormen zonder meer een reëel gevaar. Onwetendheid 
omtrent de inhoud van een leiding kan zware gevolgen hebben voor 
zowel de werknemers als de installatie. Als werkgever ben je verplicht 
om leidingen te identificeren volgens de Europese richtlijn 92/58. Deze 
richtlijn wordt in Nederland bekrachtigd door KB 530 ‘Veiligheids- en 
gezondheidssignalering’. Onze leidingmerkers worden nadat ze bedrukt 
zijn voorzien van een extra overlaminaat, waardoor deze bestand zijn 
tegen weersinvloeden en voor jaren buiten gebruikt kunnen worden.

BRADY LEIDINGMARKERING
ROLVORM

• Zicht- en leesbaarheid vanuit elke richting
• Optimale bevestiging rondom de leiding
• UV-bestendig en van industriële kwaliteit

BRADY LEIDINGMARKERING
STANDAARD

• Beschikbaar in 4 formaten
• Voorgeperforeerde pijlen
• Snel aan te brengen

Wanneer de leiding door een muur of een vloer gaat, 
aan beide zijden markeren.

Plaats de merkers op regelma�ge afstand 
in de looprich�ng van de inhoud. 

Rich�ngswijziging

Koude lucht Koude lucht BluswaterBluswater

WaterEthyleen

Et
hy

le
en

Water

W
ater

Slui�ng van de kleppen
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MAGAZIJNIDENTIFICATIE
Een goed geïdentificeerd magazijn rendeert. Verhoog de efficiëntie 
om snel en accuraat goederen te vinden of op te slaan door middel 
van duidelijke identificatie. Magazijnlabels helpen het magazijn 
overzichtelijk te maken én te houden. In combinatie met een 
labelprinter kunnen snel en doeltreffend de juiste labels worden 
gemaakt. Er kan tevens gekozen worden om magazijnlabels  
kant-en-klaar te bestellen, waarbij alleen een database aangeleverd 
dient te worden.

MAGNEETLABELS
• Permanent magnetische folie, 0,6 mm dik
• Op rollen van 30 meter
• Flexibel en eenvoudig te verwerken
• Standaard in wit en geel

VOORBEDRUKTE LABELS
• Jouw labels kant-en-klaar aangeleverd
• Verschillende materialen
• Bedrukt in kleur en precies volgens  

jouw wensen

LOGISTIEKE MARKERING
• Vloermarkering voor binnen en buiten
• Afbakening
• Aanbrengen van vloermarkering
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PRINTERS & SOFTWARE
SIGNALERING
Print zelf site- en veiligheidsidentificatie met één van onze  
signalisatieprinters. De verschillende pictogram- en labelprinters 
bieden mogelijkheden om snel en efficiënt labels te printen, waardoor 
je onveilige of onduidelijke situaties kunt voorkomen. Maak met behulp 
van de software je eigen ontwerp. Afhankelijk van de printer kun je 
in één of meerdere kleuren het label printen en zelfs uitsnijden. Denk 
hierbij aan leidingcodering, veiligheidssignalering, bewegwijzering, 
tags, CLP/GHS labels en algemene labeling.

BRADY BBP37
• Gebruiksvriendelijke printer voor afdruk in 

meerkleuren en uitsnijden van pictogrammen 
en leidingcodering

• Invoer via touchscreen of via software

BRADY J2000
• Praktische en gebruiksvriendelijke full color 

labelprinter voor printen op continue rollen  
en op voorgestanste labels

• Gratis Brady Workstation Basis ontwerpsuite

BRADY I5300
• Kleurentouchscreen van 178 mm
• Ingebouwd automatisch snijmes
• Materiaalwissels in 20 seconden
• Labelbreedtes van 5,08 mm tot 101,6 mm



Met ons uitgebreide 
veiligheidsassortiment zorgen we  

voor een veilige werkomgeving.  
We vertellen je graag over  

alle ins en outs.
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VEILIGHEID
ZORG VOOR 
BEHEERSING 
VAN GEVAARLIJKE 
SITUATIES

PRODUCTEN
Lockout tagout

Veiligheidsdouches

Veiligheidspoorten

Modulaire trappen & werkplatformen

Antislip producten

Kabelbruggen

Veiligheidshaken

Veiligheidssignalering

Zaklampen
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LOCKOUT TAGOUT
Dankzij de Lockout Tagout producten van Brady en Master Lock 
kunnen ongevallen worden voorkomen. Elk jaar raken duizenden 
arbeiders, al dan niet dodelijk, gewond bij herstelwerkzaamheden 
en onderhoudswerken aan installaties, industriële krachtbronnen 
en machines. Veel van deze ongevallen worden veroorzaakt door 
onvoldoende vergrendeling van de energietoevoer. Lockout Tagout  
is dé manier om te vermijden dat energie op een onverwachte  
manier vrijkomt.

LOCKOUT VOOR  
MECHANISCHE GEVAREN
• Gemaakt van duurzame materialen
• Bijvoorbeeld voor afsluiters, kogelkranen, 

vlinderkleppen, etc.

LOCKOUT VOOR  
ELEKTRISCHE GEVAREN
• Eenvoudig in gebruik
• Bijvoorbeeld voor automatenschakelaars, 

schroefzekeringen, stekkers, schakelaars, etc.

HANGSLOTEN
• Veiligheidssloten van hoge kwaliteit
• Duurzaam en betrouwbaar
• Als keyed-alike en keyed-different
• In meerdere kleuren, formaten en materialen

ACCESSOIRES
• Ter ondersteuning van de LoTo procedure
• Lockout Tagout opbergsystemen
• Multihangslotbeugels, Lock boxen, 

identificatielabels, etc.

TAGS
• Geven o.a. aan wie verantwoordelijk is
• Gemaakt van duurzaam flexibel polyester
• Bestand tegen weersinvloeden
• Nederlands, maar ook in andere talen

SCHADUWBORDEN
• Duidelijke en efficiënte opbergsystemen voor 

jouw LoTo producten en documenten
• Gemaakt van robuuste materialen
• Personalisatie met jouw logo en/of andere info
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VEILIGHEIDSDOUCHES
FSP-Tech is dé specialist op het gebied van veiligheidsdouches.  
De producten onderscheiden zich door gebruiksgemak, duurzaamheid 
en betrouwbaarheid. Essentieel wanneer er gewerkt wordt met 
gevaarlijke stoffen. Dergelijke stoffen brengen de nodige risico’s met 
zich mee. Met een veiligheidsdouche van FSP-Tech in de buurt worden 
de nare gevolgen van een calamiteit voorkomen of gereduceerd.  
Alle FSP-Tech douches voldoen aan de in Nederland geldende normen 
en wetten.

FSP-TECH OOGDOUCHES
• Oogdouches met opvangschaal en afdekking
• Robuust en uiterst duurzaam
• Optimale zichtbaarheid door vorm  

en afmeting

FSP-TECH VORSTVRIJE 
DOUCHES (OOK VOOR EX-ZONE)

• Industriële vorstvrije nood- en oogdouches
• RVS constructie met hoogwaardige isolatie  

en elektrische tracing

FSP-TECH TANKDOUCHES 
(OOK VOOR EX-ZONE)

• De meest betrouwbare en veilige oplossing 
voor binnen en buiten

• Verwarmd water voor lichaam en ogen

FSP-TECH DOUCHES  
VOOR BINNEN
• Robuust, degelijk en betrouwbaar
• RVS leidingwerk en componenten
• Vrijstaand, muurmontage of bovenmontage

TANKDOUCHE HUREN
• Voor gebruik tijdens shutdowns of ander  

groot onderhoud
• Eenvoudig met een heftruck te transporteren
• Geschikt voor Ex-zone

FSP-TECH THERMODOUCHE
• Verwarmd water d.m.v. een boiler
• Voor binnen en buiten
• Voor daar waar een tankdouche te hoog is
• Met evt. een extra uitgang voor een 2e douche



40 03 826 99 99 www.nedelko.be

VEILIGHEIDSPOORTEN
Met de universele veiligheidspoorten van YellowGate, kun je één poort 
gebruiken voor tal van toepassingen. Niet meer meten, maar direct 
bestellen. De YellowGate universele draaipoort is namelijk gemakkelijk 
aan te passen van 40,6 cm tot 91,4 cm. Je hebt hiervoor géén extra 
onderdelen nodig. De draaipoort is te installeren zonder snijden, lassen 
of boren en de draairichting is eenvoudig aan te passen. De YellowGate 
universele veiligheidspoort is OSHA-compatibel.

YELLOWGATE UNIVERSELE 
VEILIGHEIDSPOORT
• Universele draaipoort, aanpasbaar van 41 cm 

tot 91,4 cm
• Géén extra onderdelen nodig
• Eenvoudig te installeren zonder snijden, 

lassen of boren
• Draairichting eenvoudig aan te passen
• OSHA-compatibel

406 mm

914 mm
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MODULAIRE TRAPPEN & 
WERKPLATFORMEN
Met maar een vijftal basiscomponenten volledig modulaire constructies 
bouwen voor industriële obstakels? Met de modulaire trappen en 
werkplatformen van ErectaStep is dit mogelijk en ontwerp je jouw 
werkplatform naar persoonlijke behoefte. Het modulaire ontwerp zorgt 
ervoor dat onderdelen in een volgende configuratie hergebruikt kunnen 
worden. Je hebt alleen een moersleutel nodig om alle componenten te 
verbinden. Alle onderdelen zijn vooraf gefabriceerd, wat levertijd en 
engineeringskosten bespaart. Het systeem is OSHA-compatibel.

1

4

2

5

3
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PROGRIP TRAPNEUS
• Vrijwel onverwoestbaar, volledig splinter- en 

barstvrij en bovendien weerbestendig
• IJs en sneeuw hechten niet op dit materiaal, 

waardoor trappen veiliger worden in de winter

PROGRIP PLAAT
• Vervaardigd uit polyester, versterkt met 

fiberglasvezels, daarop een aluminium korrel
• Verkrijgbaar in alle RAL kleuren (standaard in 

zwart, grijs en geel)

PROGRIP TRAPTREDE
• Duurzame oplossing voor gevaarlijke,  

gladde trappen
• Verkrijgbaar in 4 verschillende korrelgroottes 

en bovendien volledig op maat te bestellen

PROGRIP LADDERSPORT
• Verminderen het risico op uitglijden en 

verhogen de veiligheid van de ladder
• Ook verkrijgbaar met een luminescerende 

afwerking; meer zichtbaarheid bij weinig licht

PROGRIP ANTISLIP TAPE
• Snel en eenvoudig aan te brengen op bijna 

iedere ondergrond
• Desgewenst ook op maat gemaakt,  

in bijvoorbeeld eigen kleur of formaat

ANTISLIP PRODUCTEN
ProGrip biedt de meest duurzame en veelzijdige antislipoplossingen 
van glasvezel versterkt polyester. Door gebruik te maken van 
aluminiumoxide korrels en een unieke formule en werkwijze, 
voldoen de producten aan de strengste normen op het gebied 
van vloerveiligheid. ProGrip geeft 15 jaar garantie op haar 
antislipoplossingen. Maatwerk is ook mogelijk. De producten worden 
gebruikt onder de meest zware omstandigheden, zoals in de voedings-, 
offshore en de olie- en gasindustrie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
traptreden, laddersporten en rooster- en traanplaatvloeren.
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KABELBRUGGEN
De Pro-Install rubberen kabelbruggen zorgen voor een veilige 
doorgang op locaties waar kabels en snoeren op de grond liggen. 
Tevens zorgen ze voor een ordelijke werkplek. Voorzien van een felgele 
deksel en een antislip oppervlak helpen de kabelbruggen valpartijen 
voorkomen. Ze zijn verkrijgbaar in een 2-, 3- en 5-kanaals uitvoering, 
zijn geschikt voor commercieel en industrieel gebruik en zijn uit te 
breiden tot iedere gewenste lengte.

PRO-INSTALL KABELBRUG
• In 2-, 3- en 5-kanaals uitvoering
• Belasting tot 5.000 kg
• In rechte en 30 graden uitvoering
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VEILIGHEIDSHAKEN
De CableSafe veiligheidshaken dragen bij aan een veilige werkvloer. 
Met gemak worden kabels, draden en slangen opgehangen door 
de simpele en doeltreffende S-vorm. Ze zijn vervaardigd van met 
glasvezel versterkt polyester en geleiden warmte, noch elektriciteit. 
De CableSafe veiligheidshaken worden bijvoorbeeld toegepast bij 
bedrijven in de (petro)chemische en offshore industrie, in elektriciteits-
centrales en in de scheepsbouw. De haken zijn leverbaar in 4 
verschillende maten, die elk een eigendraagkracht hebben.

CABLESAFE VEILIGHEIDSHAKEN
• Geleidt warmte, noch elektriciteit
• Standaard in de kleur geel
• 4 verschillende maten/draagkracht: 6"/40kg, 

9"/55kg, 12"/190kg en 15"/300kg
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VEILIGHEIDSSIGNALERING
Veiligheidssignalering is onmisbaar bij bescherming tegen ongevallen. 
Het assortiment bestaat uit pictogrammen en veiligheidsborden en 
voldoet aan de huidige NEN-EN-ISO 7010 norm. Deze norm geldt voor 
veiligheidssignalering op het werk en op andere plaatsen waar mensen 
geïnformeerd moeten worden over zaken die betrekking hebben op 
veiligheid, zoals nooduitgangen of waarschuwingen voor gevaarlijke 
situaties, etc. De pictogrammen zijn beschikbaar in verschillende 
formaten, uitvoeringen en materialen. Ook voor de meest zware 
omstandigheden is er een geschikt materiaal beschikbaar. 

BRADY VEILIGHEIDS-
PICTOGRAMMEN
• Waarschuwing, gebod, verbod, redding  

en evacuatie, GHS, etc.
• Duurzaam en geschikt voor binnen- en 

buitengebruik
• Veel verschillende materialen beschikbaar
• Maatwerk mogelijk met bedrijfslogo of een 

verzameling van pictogrammen

NEDELKO VLOERMARKERING 
BUITEN
• Aanduiding van bijvoorbeeld voetpaden  

en parkeerplaatsen
• Met of zonder reflectieparels

NEDELKO BINNEN- EN 
BUITENBORDEN
• Veiligheidssignaleringsborden, 

sublimatieborden en schaduwborden
• Op maat gemaakt

E007
Verzamelplaats

bij evacuatie

E001
Nooduitgang (links)

E002

Nooduitgang (rechts)

E003
Eerste hulp

E008
Breken om toegang

te krijgen

E010
Automatische

externe defibrillator

E011
Oogdouche

E013
Draagberrie

E016
Noodvenster met

vluchtladder

E017
Evacuatievenster

E018

Draai in tegenwijzerzin

om te openen

M003

Gehoorbescherming

verplicht

M004
Oogbescherming

verplicht

GHS01

Ontplofbare stoffen

GHS02
Ontvlambaar

GHS03
Oxiderend

GHS04

Zelfontledende stoffen

     

P001*
Verbodsteken

P002
Roken verboden

P003
Vuur, open vlam en

roken verboden

P004
Verboden voor

voetgangers

P005
Geen drinkwater

P006

Heftrucks verboden

P007

Verbod voor personen

met pacemaker

P008
Kleine metalen

voorwerpen verboden

P010
Aanraken verboden

P011

Verboden met water

te blussen

P012
Geen zware last

plaatsen

P013
Draagbare telefoon

verboden

P016
Niet besproeien

met water

P018
Verboden te zitten

P020
Verboden de lift te

gebruiken bij brand

P022
Eten en drinken

verboden

P023

Neerzetten of opslaan

verboden

P024

Betreden van ruimte

verboden

P025
Verboden een

onafgewerkte stelling

te gebruiken

P027
Personenvervoer

verboden

P028
Dragen van

handschoenen

verboden

P029

Fotograferen verboden

P030

Verboden om knopen

te maken

P036
Kinderen niet

toegestaan

P039
Werken met

ontstekingsbronnen

verboden

PIC209**

Toegang verboden

F001
Blusapparaat

F002
Blusslang

F005
Brandmelder

F006
Telefoon voor

brandalarm

F008
Vaste blusbatterij

F009

Mobiele brandblusser

F003
Ladder

F004

Brandbestrijdingsmiddelen

F012
Vaste blusinstallatie

F013
Vaste brandblusfles

F014
Op afstand te

activeren station

F015
Waterkanon

A90* **

Richtingaanwijzing 90˚

A45* **

Richtingaanwijzing 45˚

F010
Draagbare

schuimblusser

F011
Waternevelblusser

E014

Detectiesysteem voor de

aanwezigheid en oriëntatie

van kinderstoeltjes

E015
Drinkwater

E020
Noodstop

E028

Beademingsapparaat

E029

Ademhalingsapparaat

voor noodevacuatie

W001*
Waarschuwing

W002
Waarschuwing

Explosieve stoffen

W004
Waarschuwing

Laserstraal

W005
Waarschuwing

Niet-ioniserende straling

W007
Waarschuwing

Struikelgevaar

W009
Waarschuwing

Biologisch

besmettingsgevaar

W010
Waarschuwing

Lage temperaturen

W012
Waarschuwing

Gevaarlijke elektrische

spanning

W014
Waarschuwing

Transportvoertuigen

W015
Waarschuwing

Hangende last

W016
Waarschuwing

Giftige stoffen

W017
Waarschuwing

Warm oppervlak

W019
Waarschuwing

Knellingsgevaar

W021
Waarschuwing

Ontvlambare stoffen

W023
Waarschuwing

Bijtende stoffen

W038
Waarschuwing

Plots hard geluid

PIC 313**
Explosieve

atmosfeer

W006
Waarschuwing

Sterk magnetischveld

W022
Waarschuwing

Gevaar voor scherpe

elementen

W025
Waarschuwing

Roterende onderdelen

W035
Waarschuwing

Vallende voorwerpen

W037
Waarschuwing

Op afstand

bediende machine

W011
Waarschuwing

Glad oppervlak

W018
Waarschuwing

Automatisch

startende machine

W027
Waarschuwing

Optische straling

W028
Waarschuwing

Oxyderende stoffen

E059
Vluchtladder

E060
Evacuatiestoel

E024

Tijdelijke verzamelplaats

voor evacuatie

E027
Medische noodtas

E009
Arts

E057

Trek aan de linkerkant

om deur te openen

E012
Veiligheidsdouche

M001*
Algemeen gebod

M002

Gebruiksaanwijzing

in acht nemen

M007
Dragen van opaak

bril verplicht

M008

Veiligheidsschoenen

verplicht

M009

Veiligheidshandschoenen

verplicht

M010
Beschermkledij

verplicht

M011
Handen wassen

verplicht

M012
Hand aan de

reling verplicht

M013

Gelaatsbescherming

verplicht

M014
Veiligheidshelm

verplicht

M015
Veiligheidsjas met

verhoogde

zichtbaarheid verplicht

M016
(Lichte)

Ademhalingsbescherming

verplicht

M019

Lasmasker verplicht

M020

Veiligheidsriem verplicht

M021
Vrijschakelen voor

onderhoud of herstelling

M024

Verplichte doorgang

voetgangers

E004
Telefoon voor

noodgevallen

M028
Gesloten houden

M032
Antistatische

schoenen verplicht

M047
Gebruik autonoom

ademhalingstoestel

M048

Gebruik gasdetector

M005
Aarding verplicht

M006

Voor het openen stekker

uit stopcontact trekken

M017

Ademhalingsbescherming

verplicht

M018
Individueel

veiligheidsharnas

verplicht

M026
Beschermschort

verplicht

M027
Bescherming

controleren

Waarschuwing

Brandpreventie

GebodGebod

GHS/CLP pictogrammen
GHS/CLP pictogrammen

A90* **

Richtingaanwijzing 90˚

A45* **

Richtingaanwijzing 45˚

GHS07
Gevaar voor de

gezondheid

GHS09
Gevaar voor het

aquatisch milieuGHS08
Sensibilisatie van

de luchtwegen

GHS05
Corrosief

GHS06
Acute toxiciteit

Verbod

Evacuatie en

redding 

* Symbool kan alleen in combinatie met een legende worden gebruikt.   **Pictogram is niet opgenomen in EN ISO 7010.
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ZAKLAMPEN
De zak- en hoofdlampen van het merk Ledlenser maken gebruik 
van geavanceerde LED-technologie. Het merk komt uit Duitsland, 
bestaat inmiddels al ruim 25 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot 
een vooraanstaande speler in de markt. De ongekend grote 
verscheidenheid aan producten zijn beschikbaar voor uiteenlopende 
doeleinden. Het assortiment bestaat onder andere uit: allround, sport, 
outdoor, industrial en zelfs Ex-gecertificeerde lampen.

LEDLENSER P7R WORK ZAKLAMP
• Extreem krachtig en veelzijdig
• Advanced Focus System voor efficiënte, 

nauwkeurige schijnwerper- en spotverlichting
• Rubberen covers op de lampkop en eindkap

LEDLENSER M7R ZAKLAMP
• Professionele, ecologische zaklamp
• Ongeëvenaarde focuskwaliteit
• Geavanceerd Floating Charge System 

verdubbelt de operationele tijd

LEDLENSER EX7 ZAKLAMP
• Veilig voor gebruik in Ex-zone 0/20
• Gepatenteerd Advanced Focus System
• Grote magnetische schakelaar
• Levensduur batterij maximaal 45 uur

LEDLENSER WORKER'S FRIEND
• Innovatieve 4-in-1 lamp: geleverd met focus-

seerbare bit, mount om er een looplamp van 
te maken, flexibel opzetstuk voor moeilijk te 
bereiken plekken en opzetstuk voor inspectie

LEDLENSER H7R HOOFDLAMP
• Hoog draagcomfort
• Oplaadbare lithium-ion cellen
• Meerdere accupacks samen te voegen voor 

langere operationele tijd
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PRODUCTEN
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Accu's
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PROCELL®  
PROFESSIONAL BATTERIES
Door intensieve tests en analyses van 
apparaten in haar laboratoria heeft Procell® 
een manier ontdekt om de levensduur van 
alkalinebatterijen drastisch te verlengen.  
De oplossing: Apparaatspecifieke industriële 
alkalinebatterijen, elk met een uniek 
stroomprofiel.

Kies de juiste batterij voor de stroombehoefte 
van uw professionele apparaat om ervoor te 
zorgen dat ze langer meegaan. Zo bespaart 
jouw bedrijf geld op de aanschaf van batterijen 
én worden de arbeidskosten om ze te vervangen 
verlaagd. Het is nog milieuvriendelijker ook.  
Het portfolio bestaat uit Procell® Intense Power 
en Procell® Constant Power alkalinebatterijen.

Ook zijn er industriële Procell® Lithium-
knoopcellen verkrijgbaar die betrouwbare 
en veilige power geven aan professionele 
apparaten.

PROCELL® CONSTANT POWER
• Voor consistente prestaties in professionele 

apparaten met een laag verbruik
• Langere werking (vergeleken met eerdere 

Procell® Alkaline AA-batterijen)

PROCELL® INTENSE POWER
• Voor langdurige prestaties in professionele 

apparaten die veel energie verbruiken
• Tot 30% langere levensduur (in vergelijking 

met vorige Procell®-alkalinebatterijen)

PROCELL® LITHIUM-KNOOPCEL
• Industriële, betrouwbare batterijen die veilige 

power geven aan professionele apparaten
• Hoge energiedichtheid (3V)
• Gelijkmatige en lage zelfontlading

BATTERIJEN
Gegarandeerde prestaties, zelfs in extreme omstandigheden.  
De batterijen van Procell® leveren een betrouwbare en langdurige 
energietoevoer voor alle professionele, batterijgevoede apparatuur. 
De batterijen zijn verkrijgbaar in alle gangbare uitvoeringen en voldoen 
aan de toenemende vraag naar betere prestaties.
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ACCU’S
Het brede assortiment accu’s van GNB en Dyno is er zowel voor 
stationair als cyclisch gebruik. De accu’s kenmerken zich door 
economisch gebruik in combinatie met hoogwaardige prestaties 
en vinden hun toepassing in bijvoorbeeld datacentra, windparken, 
revalidatiemiddelen en recreatievoertuigen.

GNB® DRYFIT ACCU’S  
(MEDISCHE APPARATEN)
• Exide gel accu’s
• Staan al decennia lang voor  

de hoogste kwaliteit

GNB® POWERFIT VDS ACCU’S 
(BRANDBEVEILIGING)
• Accu’s die voor meerdere doeleinden  

in te zetten zijn
• Zowel cyclische als stationaire versies

GNB® SPRINTER P/XP ACCU’S 
(ENERGIE OPSLAG/UPS)
• Ononderbroken stroomtoevoer
• Voor UPS-toepassingen en andere 

beveiligingssystemen

DYNO DAB12-14EV 12V 14AH 
(CAMPERS)
• AGM accu
• Ideaal voor start en stationair gebruik

DYNO DGY12-80EV 12V 80AH 
(SCOOTMOBIEL)
• GEL accu
• Ideaal voor cyclisch gebruik met dagelijkse 

lading/ontlading
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NOTITIES
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