MAKING
HEAVY DUTY
EASIER

VI PRESENTERAR
Q·SOLUTIONS
FRÅN NKT CABLES
ETT STORT STEG FÖR KVALITETEN I ARBETSLIVET

Q-solutions utgör ett innovativt sätt att förbättra säkerheten och effektivisera för
installatörer. Varje enskild lösning bidrar till att öka produktiviteten, men när de
används som ett komplett system minskar installationstiden, marginalerna och
arbetsåtgången vid installationsarbeten markant. Så sluta jobba hårdare och välj
i stället kabellösningar av högsta kvalitet som låter dig göra jobbet snabbare.
Välkommen till en ny värld med Q·solutions!

Alla produkter i Q-solutions är utformade för att ge bättre RESULTAT genom
FLEXIBILITET och ANVÄNDARVÄNLIGHET.
FÖRDELAR:
Ergonomisk
Hygienisk

Tidsbesparande
Mindre avfall

Lätthanterlig
Återvinningsbar

Funktionalitet

QADDY®

SID 4-5

QUICK COIL

SID 6-7

QABLE BOX

SID 8-9

KEEP YOUR
CABLE
INSTALLATION
ON A ROLL
QADDY® är en integrerad kabelvagn, avrullare och trumvagn som i hög grad
förbättrar elektrikernas arbetsförhållanden genom sin revolutionerande ergonomiska
design. Användarnas ryggar skonas och de riskerar inte att skada sig själva eller
andra p g a skenande kabeltrummor. Den här nya lösningen eliminerar ryggproblemen,
går att använda på många olika ytor och kan hanteras av en enda person, vilket ger
stora tidsbesparingar. QADDY® är smidig att manövrera på byggplatsen och går lätt
att förvandla till en kärra genom att dra ut handtaget och vrida det 90 grader. Dessutom
fungerar den som avrullare och användaren kan snabbt och enkelt rulla tillbaka kabeln
på trumman igen.
– QADDY® är ett arbetsverktyg som installatörsbranschen har väntat på i många år. Det
eliminerar skadliga tunga belastningar i samband med kabelinstallationer.

Kabelavrullning med enkel
åtkomst och snabb tillbakarullning.

QADDY® kan hantera trummor
på upp till 100 kg.

Kan omvandlas till en vagn
genom att dra ut handtaget
och vrida det 90 grader.

QADDY®
Inga mer ryggproblem. Att
flytta en 100 kg tung kabeltrumma är nu ett jobb som
kan skötas av en person.

Optimerad manövrering. Inga fler
skenande kabeltrummor.

Enkel att manövrera på alla
byggarbetsplatser.

MAKING
EASY WORK
OF CABLE
WORK
Qable Box är enkel att stapla, hjälper dig hålla ordning på materialet och ger god
överblick över produkterna i bilen. Qable Box gör arbetet enklare och sparar tid
genom att du snabbt och enkelt kan hantera kablar och ledare.
Arbetar du på egen hand är det en stor fördel att kablarna är parallellt upprullade och
därmed enkla att dra genom rören – något som verkligen underlättar arbetet. Dessutom gör metermarkeringarna det lätt att mäta kabeln. Qable Box ger dig bekväm
förvaring i bilen tack vare att lådorna är enkla att stapla och ger god överblick. Alla
kablar hålls hela tiden rena och prydliga. Det finns inget behov att av rulla upp och
kasta smutsiga eller repade kabellängder, vilket ger mindre avfall. Qable Box hjälper
dig att förenkla och effektivisera ditt arbete.
Dessutom är Qable Box gjord av enbart papp vilket gör den
100% återvinningsbar.

Boxen levereras med Ergonomiskt konen fritt roterande
struerad för maximal
trumma.
bärbarhet.

Kabeln rullas in parallellt
och är redo för enkel
installation i rören.

Staplingsbara boxar
gör det enkelt att hålla
reda på materialet.

QABLE BOX
Låt boxen göra jobbet. Enkel
hantering innebär mindre påfrestning på ryggen under långa
arbetspass.
Överskjutande kablar är enkla
att rulla på igen och kan hållas
rena och prydliga i boxen. Detta
minskar behovet av att rulla
ut kabeln och kassera repade
kabellängder.

Kablarna har en markering för
varje meter, vilket gör det enkelt
att beräkna varje projekt.

Tillverkad i stark, återvunnen
och vattensäker kartong i
enlighet med aktuella standarder
för elarbeten.

WHEN
“LESS IS MORE”
REALLY
IS MORE
Quick Coil är flexibla plaströr med fördragna kablar och ledare.
– du sparar tid och pengar.
Snabb
Effektiv
Skonsam mot miljön
Sparar tid och pengar
Quick Coil används i projekt där du måste använda stora mängder fördragna ledare
och därmed har stora mängder kartongförpackningar. Med Quick Coil kan du spara
tid och pengar – och använda minimalt med förpackningsmaterial.

Handtag i botten
av slingan

Inget behov av
ett avrullningsställ

Röret dras rakt och
utan att ”vridas”

QUICK COIL

Handtag i botten
av slingan

Minimalt med
förpackningsmaterial

Klarar tuff hantering

