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FTG EUROVARIO

FTG-VIRTAKISKOT

FTG Eurovario -virtakisko on tehokkain ja aikaa säästävin asennus-
tapa. Ei sahaamista, puhdistamista tai edes päätykappaleiden 
kiinnittämistä: Kisko on sellaisenaan heti käyttövalmis!

Eurovario-virtakiskot ovat valmiiksi moduulimitoissa, mutta tarvittaessa 
niitä on mahdollista pidentää päällekkäisen asennusmahdollisuuden 
ansiosta. Päällekkäin asentaminen mahdollistaa tuplapoikkileikkausen 
jopa koko virtakiskon matkalle. Esimerkiksi uudella vahvemmalla 25mm2 
muotoilulla on mahdollista saavuttaa jopa 50mm2 poikkipinta!

VALIKOIMAMME:
1-, 2- ja 3-vaihekiskot 2-30 moduulimitoissa, 10, 16 ja 25 mm2 poikkipinnoin,  
haarukka- ja piikkimalleissa. Piikkimallista saatavilla normaalin piikkijaon 
(17,8 mm) lisäksi myös ABB-yhteensopiva piikkijako (17,6 mm).

Lisäksi saatavilla seuraavat 4-napaiset kiskot:
• L1 N L2 N L3 N 8-24mod piikki- ja haarukkaversiot, 
 piikkimallista normaali ja ABB-yhteensopiva piikkijako.
• N L1 N L2 N L3 8-24mod haarukkaversiot
• L1 L2 L3 N 8-24mod piikki- ja haarukkaversiot, 
 piikkimallista normaali ja ABB-yhteensopiva piikkijako.
• N L1 L2 L3 8-24mod haarukkaversiot

EUROVARION EDUT:
• Kapea muotoilu vie vähemmän tilaa

• Päällekkäin asentaminen mahdollista 

• Ei sahaamista

• Integroidut päädyt

• Noin 30% ajan säästö

• Todella laaja valikoima suoraan varastosta

• Saatavilla 10, 16 ja 25mm2 poikkipinnoissa

• Piikki- ja haarukkamallitMUUT VIRTAKISKOT

DIN-PEITTEET & LISÄTARVIKKEET

Valikoimastamme löytyy sadoittain eri virtakiskomalleja. 
Mikäli sinulla on näistä joku erikoistarve, ole yhteydessä myyntiimme. 

ESIMERKKEJÄ MALLISTON MUISTA TUOTTEISTA:

Näistä kaikista 10 ja 16 mm2, piikki- ja haarukkaversiot, piikkimallista saa-
tavana normaali 17,8 mm sekä 17,6 mm (ABB-yhteensopiva) piikkijako.
Näiden lisäksi vielä 1-napaiset nollakiskot piikki- ja haarukkaversioina.

• 1-vaihekisko L1 L1 L1
• 2-vaihekisko L1 N/L2
• 3-vaihekisko L1 L2 L3
• L1 N L2 N L3 N
• L1 L2 L3 N

• L1 L2 H
• L1 H L2 H L3 H
• L1 L2 L3 H2
• L1 L2 L3 H
• L1 N H L2 N H L3 N H

Virtakiskoihin on saatavilla myös päätykappalee ja kosketussuojat.

DIN-PEITEVALIKOIMASTAMME : 
• 220mm VALK. LEIKATTAVA

• 220mm HARMAA LEIKATTAVA

• 220mm T.HARM. LEIKATTAVA

• 1000mm VALK. LEIKATTAVA

• 1000mm HARMAA LEIKATTAVA
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FTG-VALIKOIMISTAMME MYÖS

TUPPILOLIITTIMETKA-LIITTIMET

VIRTAKISKOT MOOTTORINSUOJILLE

VALIKOIMASTAMME KISKON SIVUSTA KIINNITETTÄVÄT 
LIITTIMET SEKÄ KISKOON PUJOTETTAVAT LIITIN MALLIT:

• 5 mm kiskolle BKS-tyypin liittimet 1,5-185 mm2

• 10 mm kiskolle BKS-tyypin liittimet 10-185 mm2 

• BKGS-tyypin liittimet 3x10 ja 5x5 kiskolle 1,5-35 mm2

VALIKOIMASTAMME: 
• 3P/PIIKKI/63A/2x3MOD

• 3P/PIIKKI/63A/3x3MOD

• 3P/PIIKKI/63A/4x3MOD

• 3P/PIIKKI/63A/5x3MOD

• 3P/HAARUKKA/63A/2x3+HMOD

• 3P/HAARUKKA/63A/3x3+HMOD

• 3P/HAARUKKA/63A/4x3+HMOD

• 3P/HAARUKKA/63A/5x3+HMOD

EDUT:
• Täysin suojattu malli
• Oikosulkuturvallinen ja oikosulun kestävä liitin
• Säästää asennusaikaa 20-50%
• Modulaarinen rakenne
• Suojausluokka IP20
• Huom! Yhteensopiva Eaton, Siemens, 
 ABB, GE, Schneider,WEG ja LS 
 järjestelmäkomponettien kanssa

• SYÖTTÖLIITIN FTG 3P PIIKKI 25mm2 IEC/EN60947 UL508

• SYÖTTÖLIITIN FTG 3P PIIKKI 25mm2 UL508

• LIITINSUOJA 3P FTG 63A MOOTTORISUOJAKYTKIMEN VIRT TA 63A

KUPARIKISKOISTA SAATAVILLA 
5x5 mm 1 m ja 3x10 mm 1 m

FTG:n KA-liittimet on joustava, tilaa säästävä 
korkean suojausluokan liitinratkaisu kupari- 
ja alumiiniliittimille. 

• Uudelleen avattava suojakotelo
• Saatavilla olevat värit: vihreä, sininen ja harmaa
• IP23 
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FTG-VALIKOIMISTAMME MYÖS

NOLLA- JA PE-LIITTIMET & KISKOPAKETIT

MUUT LIITTIMET
FTG:llä on tarjolla erittäin runsas tehdas-
valikoima erilaisia liittiimiä, joita voit 
helposti ja nopeasti tilata kauttamme! 
Kysy lisää myyjältäsi!

PDB+ -HAAROITUSLIITIN

PE/N-KISKOPAKETIT:
• 2x7 
• 2x14
• 2x24

• 2x32
• 2x42
• 2x52

NPE-LIITTIMET:

JOUSITOIMISET NOLLA- JA PE-LIITTIMET 
- VALIKOIMISSAMME USEITA ERI MALLEJA!

• 7x10 mm (sininen, vihreä, musta)
• 12x10 mm (sininen, vihreä, musta)

• 15x10 mm (sininen, vihreä, musta)
• 20x1 0mm + 4x16 mm (sininen, vihreä)

Valikoimissa myös 
täysin eristetyt mallit!

Meiltä myös 
päädyt ja 
messinkikiskot 
(metritavarana)!

PDB+ - innovatiivinen ja 
tyylikäs. FTG:n uusissa 
kompakteissa haaroitusliit-
timissä korkealuokkainen 
insinööritaito yhdistyy 
moderniin muotoiluun! 
Sen uudet innovatiiviset 
hienoudet ja harkitut yksi-
tyiskohdat, kuten värilliset 
merkintälevyt (N, PE jne.), 
yksilöllisesti säädettävä 
vaiheentunnistus ja käytän-
nölliset lukituskiinnikkeet 
profiilikiskoon asentamista 
varten helpottavat työsken-
telyä kytkentäkaapissa.

• Integroitu, säädettävä vaiheentunnistus
• Vaihdettavat merkinnät (N, PE, DC+ jne.)
• Kosketusturvallisuus (IP 20) taattu kaikilla läpimitoilla liukusuojuksen ansiosta
• Turvallinen kiinnitys DIN-kiskoon liukulukitsimella
• Sopii alumiini- ja kuparikaapeleille
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ETI

KAHVAVAROKEALUSTAT

KAHVASULAKKEET

TULPPASULAKKEET

Järjestelmä D sisältää täydellisen valikoiman tulppasulakkeita, 
keraamiset ja uudet muoviset sulakkeet sekä kaikki tarvittavat 
lisävarusteet. Tuotteet mitoitetaan nimellisjännitteille 500 V, 
690 V, 750 V ja 1200 V a.c. Vast. 500 V tai 600 V d.c. AC 50 kA 
ja DC 8 kA mitoituskapasiteettia.

Järjestelmä D0 sisältää täydellisen valikoiman kolmesta 
fyysisestä koosta D01, D02 ja D03 sulakkeet, standardikeraami-
set ja uudet muoviset pohjat, ja kaikki tarvittavat lisävarusteet. 
Tuotteet mitoitetaan nimellisjännitteille 400 V a.c. Vast. 250 V 
d.c. AC 50kA ja DC 8kA mitoituskapasiteettia. 

Pohjat, korkit ja sulakkeiden erottimet testataan ja sertifioidaan 
IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, 
DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1 
ja DIN EN 60269-1.

Putkisulakkeita käytetään turvallisuussyistä sähköasen-
nusten, ohjaus- ja signaalipiirien suojaamiseksi ylikuormituk-
sia ja oikosulkuvirtoja vastaan. Tuotteiden mitoitus vastaa IEC 
60269-1 ja IEC 60269-2 vaatimuksia. Putkisulakkei-
ta käytetään pääasiassa teollisuusapplikaatioissa, 
koska niiden mitat mahdollistavat jopa 690 V: n jän-
nitteet. Yleisimmät koot ovat 8x32, 10x38, 
14x51 ja 22x58. 

ETI:n valikoimastamme 
löytyy kattavasti putki-
sulakkeita, sulakepesiä ja 
muita lisätarvikkeita. 

PT-tuotesarjan kahvavarokealustat ovat ruuvi- tai DIN-
kiskokiinnitteisiä. Niitä voidaan käyttää myös DIN VDE-normin 
0636-2/IEC 60269-2 mukaan yhdessä kahvavarokkeiden 
tai kiinteiden linkkien kanssa. PT-tuotesarjasta on saatavilla 
koot 00-3, 1-napaiset ja 3-napaiset versiot sekä runsaasti 
lisävarusteita kuten: suojausrajoituksia, IP20-sormisuojia ja 
neutraaleja linkkejä. Oheiset lisävarusteet mahdollistavat 
räätälöinnin aina haluttuun napaisuuteen, jolloin tarjolla on 
jokaiseen tilanteeseen paras mahdollinen sovellus. 

Kahvasulakkeet on suunniteltu rea-
goimaan lämpötilan nousuun ja niiden 
virranrajoituskyky on erittäin hyvä. 
Tuotteet on tarkoitettu pienjännite- 
ja teollisuusverkkojen yleissuojauk-
seen (mitoitus DIN 43620 mukaan). 

Tekniset ominaisuudet ovat seu-
raavien standardien mukaisia: IEC 
60269-1, IEC60269-2, IEC 60269-
2-1 ja VDE 0636-2011.

VALIKOIMASTAMME : 
• PT 00/3P SANKA-SANKA

• PT 00/3P RUUVI-SANKA

• PT 00/3P RUUVI-AL/CU

• PTIP 00/3P SANKA-SANKA

• PTIP 00/3P SANKA-RUUVI

• PTIP 00/3P RUUVI-AL/CU

• PT 1/3P RUUVI-RUUVI

• PT 1/3P RUUVI-SANKA

• PT 2/3P RUUVI-RUUVI

• PT 2/3P RUUVI-SANKA

TULPPASULAKEPESÄT

PUTKISULAKKEET

VALIKOIMASTAMME : 
VAROKEPESÄT
• DII E27 25A EZN+ZP ETUSUOJALLA 10 kpl/pkt

• DIII E33 63A EZN+ZP ETUSUOJALLA 10 kpl/pkt

• DII E27 25A EZN 3-n+ZP ETUSUOJALLA 4 kpl/pkt

• DIII E33 63A EZN 3-n+ZP ETUSUOJALLA 6 kpl/pkt

RIVIVAROKESYÖTTÖYKSIKÖT
• 1P 25A FTG HAARUKKA 21MOD

• 1P 63A FTG HAARUKKA 21MOD

MEILTÄ LAAJA VALIKOIMA 
ERILAISIA TULPPASULAKKEITA

Tulppasulakkeet ovat yksi luotettavimmista 
suojista sähköasennuksiin ohjaus- ja signaalipiirien 
ylikuormitusta ja oikosulkuvirtoja vastaan.
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KÄSITYÖKALUT AUKOTUKSEEN

AUKOTUSKONEET

DIN-KISKON JA JOHDINKOURUN KATKAISULAITTEET

ALFRA

Valikoimastamme löytyvät Alfran 
akkukäyttöinen hydraulilävistin
ja käsihydrauliset pumput.

Akkukäyttöinen hydraulilävistin 
on helppo käsitellä ja siinä on korkea-
laatuinen ja kestävä alumiinipää. 

Kaikissa Alfran käsihydraulisissa 
pumpuissa on alumiininen runko, 
ylikuorman estävä varo-
venttiili ja ergonominen 
kahva jousipalautuksella.

Pyörö-, neliä- ja suorakulmioaukot nopeasti 
ilman alkureikää. Työkalun vaihto nopeaa. 

Annamme mielellämme lisätietoja ja kartoitamme 
aukotustarpeenne, jotta pystymme tekemään  
yksityiskohtaisen tarjouksen juuri teille sopivista 
aukotuskoneista ja työkalauista 

Pyydä myyjältäsi lisätietoja ja 
yksityiskohtainen tarjous.

Din-kiskon määrämittaan katkaisu ja 
reijitys nopeasti ja vaivattomasti.

• Ovaalit reikäterät pitkittäin ja poikittain

• 1000 mm pitkä mitta-asteikko lukit-

 tavalla stopparilla nopeaan ja 

 tarkkaan katkaisuun

• Pieni voimantarve 

 hyvän voimansiirron 

 johdosta

Johdinkourun katkaisulaite katkaisee 
max 125mm leveät johdinkourut ja 
kannet tarkasti ja helposti.

• Vähemmän voimankäyttöä, 
 ergonominen katkaisuvarsi

• Leikkausterä erikoisterästä

• Jousikuormitettu teräsuoja

• Mitta, jossa millit/tuumat 
 laserkaiverrettuna

VALIKOIMISTAMME MYÖS VIRTAKISKON MUOKKAUSTYÖKALUT.
KAIKKI ALFRAN TYÖKALUT OVAT KESTÄVÄ SAKSALAISTA LAATUA. 
TYÖKALUT ON SUUNNITELTU VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN!
LISÄTIETOJA JA YKSTYSIKOHTAISET TARJOUKSET SAAT MYYJÄLTÄSI.

LAAJA VALIKOIMA ERILAISIA 
LÄVISTIMIÄ SUORAAN 

VARASTOLTAMME!
 Tarvittaessa kauttamme 

myös mittatilauskoot.
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KATTAVA VALIKOIMA OUNEVAN TUOTTEITA

SUORAAN VARASTOSTAMME

VALIKOIMISTAMME MYÖS:

ALFA-TUULETTIMET JA -LÄMMITTIMET

OUNEVA-LIITTIMET

OTL-LIITTIMET
• 1xAl/Cu 1,5-50mm²

• 1xAl/Cu 6-240mm²

• 2xAl/Cu 1,5-50mm²

• 2xAl/Cu 6-240mm²

• 3xAl/Cu 2,5-35mm²

• 3xAl/Cu 1,5-50mm²

• 5xAl/Cu 2,5-35mm²

OL-LIITTIMET
• Al/Cu 6-300mm²

KISKOLIITTIMET
HAAROITUSALUSTAT

Ounevan OTL-yleisliittimet alumiini- ja 
kuparikappaleiden liittämiseen ja haaroitta-
miseen. Liittimien rungot ja ruuvit tinapääl-
lysteistä alumiinia. Muoviseen koteloon on 
merkitty valmistajan logo, liittimen koko, 
virta-/jännitearvot sekä liitinruuvin kiristys-
momentit.

OL-yleisliittimet alumiini- ja kuparikaape-
leiden liittämiseen. Liittimien kehykset ovat 
ruostumatonta terästä, liitinkiskot ja paini-
met tinapinnoitettua kuparia. Liittimien ke-
hykseen on merkitty valmistajan logo, liitti-
men koko sekä liitinruuvin kiristysmomentti.

Kiskoliittimet lappeelleen asennettuihin 
kuparisiin tai alumiinisiin kiskostoihin. Liitti-
miin voidaan asentaa harva- ja monisäikeisiä 
johtimia, taipuisia virtakiskoja ja eristämät-
tömiä Cu-liuskoja. Kun nolla- (N) ja suoja-
kiskona (PE) on vain yksi kisko, liittimet on 
varustettava kiskoa vastaavalla tukipalalla.

Haaroitusalustat kuparijohtimien kytken-
tään ja haaroitukseen sähkökojeistoissa ja 
laitteissa. Kaikki mallit voidaan kiinnittää 
joko ruuvilla tai DIN-kiskoon.

VALIKOIMASTAMME MM:

Alfa Electric on tunnettu korkeasta laa-
dusta, erinomaisesti asiakastyytyväisyy-
destä ja ammattitaidostaan. Kehittyneet 
tuotantovälineet yhdessä sertifioidun 
laadunvalvontaprosessin kanssa takaavat 
alan johtavat tuotteet täsmällisesti sekä 
ominaisuuksiltaan ajankohtaisina.

Tuotteiden moderni design on tiettyjen 
asiakasryhmien päätöstä ohjaava tekijä 
sekä myös muut erityispiirteet kuten UL- 
hyväksytyt mallit tai emc-suodattimet.

VALIKOMASSAMME:
• Suodatintuulettimet

• Poistosuodattimet

• Kojeistolämmittimet

• Termostaatit
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TELERGON

KUORMAN- & VAIHTOKYTKIMET 

KUORMANKYTKINTEN HYVÄKSYNNÄT 
IEC/EN 60947-3  & IEC/EN 61439-1

VAIHTOKYTKINTEN HYVÄKSYNNÄT 
IEC/EN 60947-3 & IEC/EN 61439-1

Kaikki Telergon-kytkimet valmistetaan erittäin turvallisista ja itsestään sammu-
vista materiaaleista, jotka tarjoavat erinomaisen eristystason, alhaiset savupäästöt 
ja korkean vastustuskyvyn sähkömekaaniselle rasitukselle. Kaikki tuotteet täyttävät 
ympäristövaatimukset. Valmistuksessa on huomioitu tiukka laadunvalvonta: Jokainen 
tuote käy läpi testausprosessin ennen sen lähettämistä tehtaalta eteenpäin. 

Kuorman- ja vaihtokytkimistä on saatavilla useita eri runkomalleja. Kompakti runkora-
kenne vaatii entistä vähemmän asennustilaa. Rungon sisällä on itsepuhdistuvat kos-
kettimet, jotka on päällystetty hopeaseoksella Näin varmistetaan pitkä sähkömekaa-
ninen kestävyys. 

Kaikki Telergon kytkimet on varustettu turvaominaisuudella, joka ehkäisee ylijännitettä 
kytkettäessä / katkaistaessa kuormaa vaiheen ja nollan välillä. Kaikki 3P+N kytkimet 
on suunniteltu niin, että neutraali kosketin sulkeutuu aiemmin, kuin päävaiheet ja avau-
tuu myöhemmin.

Tuotteisiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita kuten eri mittaisia akseleita, 
apukoskettimia, DIN-kisko kiinnikkeitä, turvalukituslaitteita, liitinsuojia ym. Perinteisten 
kuorman- ja vaihtokytkinten lisäksi valikoimasta löytyy DC-kytkimet, valmiiksi koteloi-
dut kytkimet, ohituskytkimet moottoroidut vaihtokytkimet ja paljon muuta. 

Kahva ja akseli myydään erikseen. 

PAPERI- & NIMIKILVET

Valikoimastamme laadukkaat muovisiset nimikilpilistat ja niihin sopivat paperit. 
Kirkkaat, lämpötaivutetut nimikilpilistat kiinnittyvät hyvin listassa valmiiksi kiinni olevalla vaahto-
teipillä. Valikoimissamme on paljon erikokoisia listoja ja ne myydään sadan kappaleen paketeissa. 
Listan pituutta on helppo räätälöidä tarpeen mukaan.

KAHVA:
• Erinomainen pito, vankka rakenne. 

• Lukittavissa OFF-asentoon 

 jopa kolmella lukolla 

• Ovi lukittavissa 

 ON-asennossa 

• IP 65

VALIKOIMASTAMME ESIMERKIKSI: 
• KUORMANKYTKIN 3X250A 1000V 7KA

• KUORMANKYTKIN 3X400A 1000V 12KA

• KUORMANKYTKIN 3X800A 1000V 16KA

• VAIHTOKYTKIN 3X250A 1000V 8KA

• VAIHTOKYTKIN 3X400A 1000V 8KA

• VAIHTOKYTKIN 3X630A 1000V 13KA
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PROFILATI DIN-KISKOT

Valikoimastamme TS35 ja TS15 DIN-kiskot 
eripituisina, passivoituna tai sinkittyinä, myös ilman reikiä.
C2500 JA C3000 DIN-kiskot eripituisina, passivoituna tai sinkittyinä.

VALIKOIMASTAMME:
415V 50HZ (1+2)
• SDF-D12 415V 3-n 63A DIN

• SDF-D12 415V 3-n 125A DIN

• SDF-D12 415V 3-n 250A DIN

• SDF-D12 415V 3-n 400A DIN

415V 50HZ (2+1) KATK.NOLLA
• SDF-D21SN 415V 4-n 63A DIN

• SDF-D21SN 415V 4-n 125A DIN

• SDF-D21SN 415V 4-n 250A DIN

• SDF-D21SN 415V 4-n 400A DIN

C&S-KYTKINVAROKKEET

C&S-kytkinvarokemallisto kattaa 32- 800A asti niin 3- kuin 4-napaisena. Kyt-
kinvarokkeita käytetään pääkytkiminä teollisuuden pienjännitekojeistojen 
sähkönjakelujärjestelmissä. Kytkinvarokkeet suojaavat moottoreita, kaape-
leita ja muita laitteita oikosuluilta ja ylikuormilta.

Tuotteet on hyväksytty käytettäväksi luokassa AC23A standardin IEC 60947 / IS 13947 
mukaan ja saatavilla DIN- sekä BS-kahvasulakkeisiin sopivina enintään 690V jännittees-
sä. Mallit on testattu riippumattomien ja kansainvälisesti tunnustettujen ASTA-labora-
torioiden toimesta ja todettu täyttävän IEC-standardit sekä CPRI- & ERDA-normit. Laaja 
lisävarustevalikoima varmistaa käytön monipuolisissa sovelluksissa ja lisää joustavuutta 
sekä asennuksen turvallisuustasoa.

META-ERISTIMET

VALIKOIMASTAMME: 
• F-F H=40 M=8

• F-F H=40 M=10

• F-F H=44 M=10

• F-F H=50 M=8

• F-F H=50 M=10

• F-F H=70 M=12

• F-F H=25 M=6

• F-F H=30 M=6

• F-F H=30 M=8

• F-F H=30 M=10

• F-F H=50 M=10

Meta-eristimet on valmistettu lasikuidulla jäykistetystä polyesterihartsista, joka 
varmistaa korkean kestävyyden sähköistä ja mekaanista rasitusta kohtaan. Uusi profiili, 
jonka tarkoituksena on nostaa pinnalle ääriviivat, uudistaa eristeen perinteisen kuvan. 
Kuusikulmainen keskiosa mahdollistaa helpon asennuksen.

M

H

VALIKOIMISTAMME MYÖS:
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HPS-130-C3 Hydraulinen 
puristustyökalu on käsi-
työkalu C-tyyppisellä päällä. 
Työkalu on helppokäyttöi-
nen 180°:n kiertopään sekä 
nopealla pakkojen vaihto 
ominaisuuden ansiosta. 

SOFAMEL

SOFAMEL-kupariliittimet on valmistettu puhtaasta kuparista ja on pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla.  Alumiiniliittimet on 
valmistettu puhtaasta ja korkealaatuisesta umpialumiinista ja BI-metalliversio valmistetaan yhdistämällä alumiini ja kupari kitka-
hitsauksella. Kaapelikengät ovat tarkoitettu kaapeleiden, käämien, johtimien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroitta-

miseen. Liittimet soveltuvat sekä moni- ja harvasäikeisille johtimille ja täyttää standardin IEC 61238-1 vaatimukset.

 ERISTÄMÄTTÖMÄT LIITTIMET

PURISTUSTYÖKALUT & TARVIKKEET

C-liitin valikoimassamme on CRC-kuparisarja sekä alumiiniversiot CRA-sarja  
≤185mm2. Puristusliitin on valmistettu korkealaatuisista raaka-aineista, se on nopea 
ja turvallinen liitäntäratkaisu eri sovelluksissa. 

AP130-C Elektrohydraulinen puristus-
työkalu on akkukäyttöinen puristuspis-
tooli. Toimintamalli on sähköhydraulinen, 
jossa on ladat-
tava akku ja 
C-tyyppinen 
pää. 360°:n 
kiertopää 
nopealla avauksella.

 T-malli 
1,5-630 mm2

TDT-malli   
50-500 mm2

 M-malli 
1,5-630 mm2

 BT-malli
25-400 mm2

 TDC/S-malli
16-400 mm2

 MTG-malli
Ø 33 / 22,  L120

TTG-malli 
25-150 mm2

 TBE-malli 
16-300 mm2

 TBF-malli 
16-400 mm2

HEKSA
Cu ≤400 mm2 

Al ≤240 mm2

MCB/PPR 
Bi+Al ≤240 mm2

W 
Cu ≤300 mm2

MC1S/PPR
Al ≤240 mm2

OVAALI
Cu ≤185 mm2 

Al≤185 mm2 

MC2S/PPR
Al ≤240 mm2 

Puristuspakat

 Cu-LIITIN-valikoimastamme mm:
Putkikaapelikengät ja jatkoshylsyt normi- 

sekä DIN-mallit, putkikaapelikengät kapealla 
laatalla, putkikaapelikengät kulmalla, haaroi-
tusliittimet, piikkikaapelikengät, ruuviliittimet, 

ruuvihaaroitusliittimet jne.

 Cu/Al-LIITIN-valikoimastamme mm: 
Kaapelikenkien versiot, jatkoliittimet 

väliseinällä, jatkohylsyt väliseinällä, siirtymä-
liittimet, kaapelikengät, pintahylsyt, 

ylimenojatkoliittimet (kiinteää kuparia 
vastaan), jatkoliittimet jne.

 Al-LIITIN-valikoimastamme mm: 
Kaapelikengät, jatkoliittimet väliseinällä, 

jatkoshylsyt väliseinällä

Ruuviliittimet:  Joustava ja varma ruuviliitin, joka luo suoran kosketuksen johtimien välille. 
Ruuviliitintä löytyy kahta mallia, kuparinen APC-sarja ≤240mm2 ja BI-metallinen APB-sarja ≤120mm2. 

Sofamelin puristustyökalut sisältävät turvaventtiilin, joka rajoittaa suurimman puristusvoiman 
130KN:iin (13 tonnia). Puristustyökaluissa on valittavissa kaksi työnopeutta: nopea lähestymista-
pa sarjatyöhön tai hidas lähestymistapa tarkkuutta vaativiin puristuksiin. Valikoimassa puristuspa-
kat: Cu-johtimiin ≤400 mm², Al-johtimiin  ≤240mm² ja C-hylsyihin ≤185/95 mm².
Työkalut toimitetaan kestävässä työkalulaukussa, jossa on myös tilaa pakkojen säilytykseen. 
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VALIKOIMASTAMME ESIMERKIKSI: 
• KAAPELIN KATKAISUTYÖKALU 120168 max 45mm halkaisijalle

• KATKAISUTYÖKALU 120157 400mm2 max 65mm vaihtopäät

• KUORINTATYÖKALU 120025 SUPER JOKARI 7X1,5mm2 TAI 5X2,5mm2 

• KUORINTAPIHDIT 100780 160mm SUPER 4PLUS

• KUORINTAPIHDIT 100686 160mm 1000V

• KUITUTYÖKALU 142180 3mm kuituvetolaite

SOFAMEL

 KÄSITYÖKALUT

CIMCO KATKAISU- JA KUORINTATYÖKALUT

Laadukkaat saksalaiset CIMCOn kaapelin katkaisu- ja kuorintatyökalut ammatti-
käyttäjille.  Ominaista CIMCOn työkaluille on korkea tarkkuus, ergoniminen 
sopivuus, turvallisuus ja helppous.

Cimco on valmistanut työkaluja ammattilaisten vaativiin tarpeisiin Saksassa
jo vuodesta 1827. Alusta asti on ollut tärkeää valmistaa työkalut 
parhaista mahdollisista materiaaleista ja korkealla 
ammattitaidolla. Jatkuva laaduntarkkailu ja tuote-
kehitys pitävät Cimcon alan huipulla vielä 
tänäkin päivänä. Kaikilla Cimcon 
työkaluilla on elinikäinen takuu.

Sofamelin korkealaatuiset tuotteet 
ja hyvä hintalaatusuhde takaavat 
ammattikäyttäjien tyytyväisyyden. 

Laajasta työkaluvalikoimista löytyvät mallit 
eristettyjen ja eristämättömien liittimien 
puristamiseen sekä myös mallit esimerkiksi 
päätehylsyjen krimppaamiseen. 

Mekaanisten puristuspihtien valikoimassa on 
keskitytty työkalun helppokäyttöisyyteen ja 
käyttäjä ergonomiaan. 

OHESSA ESIMERKKEJÄ VALIKOIMASTA:
• SF-10,SF-35, SF-57,SF-58, SF-5

• SF-42, SF-56, SF-9, SF-54

KYSY LISÄÄ MYYJÄLTÄSI



VIRTAMUUNTAJAT

Saatavilla laaja valikoima STE:n PIEN- ja 
KESKIJÄNNITEVIRTAMUUNTAJIA. 

Varastovalikoimastamme kattavasti virtamuuntajia 
100A-800A tarkkuusluokissa 0,5S ja 0,2S. 
Lisäksi saatavilla suojaerotusmuuntajat.

Nopeat toimitukset myös varastovalikoiman ulkopuolisille tuotteille! 
Esim. tehtaalta saatavilla myös keskijännitemuuntajia nopealla toimitusajalla.

EL-PARTS - UUDEN AJAN SÄHKÖTUKKU
www.elparts.fi

ELEMATIC-valikoimassamme on mm. nippusiteitä ja 
niiden työkaluja, kutisteletkuja, sidontaspiraalia sekä 
teippejä. Laaja valikoima suoraan varastostamme!

ELEMATIC-SÄHKÖTARVIKKEET

EL-Parts Oy on uuden ajan sähkötukku ja haastaja sähkötarvikealalla. 
Asiakkainamme on sähköurakoitsijoita, jälleenmyyjiä, sähkökeskus- ja OEM-valmistajia 

sekä teollisuutta. Henkilökunnan omistamana yrityksenä meillä on kaikilla yrittäjämäinen ote 
ja kova tekemisen meininki. Toimitilamme sijaitsevat Tuusulassa ja Tampereella. 

Lisätietoja meistä löydät nettisivuiltamme www.elparts.fi 

WISKA-TIIVISTEET

VALIKOMASSAMME:
•  Muoviset  ja metalliset holkkitiivisteet

• Metalliset ATEX-holkkitiivisteet

• EMC-holkkitiivisteet

• Kalvotiivisteet

 Kaikkiin saatavilla supistimet, tulpat ym. lisätarvikkeet!

S.T.E. srl


