
fischer Kable-Fix R
Den fleksible og multi-funksjonelle 
stripsen, et universalt bindemiddel med 
intelligent låsing. 
 

■  kan deles og utnyttes 
opp til 100%

■  fleksibel og sklisikker 

■  kan løsnes og brukes 
på nytt

■  allsidig kombinasjoner



Den bemerkelsesverdige formen på Kable-Fix R alene er en        
indikasjon på at det er noe spesielt. Den kombinerer spesielle   
egenskaper som gjør den til en helt unik innovasjon: 

■  Kan deles og brukes opp til 

    100% (1 = 4)

■  Fleksibel og sklisikker 

■  Kan løsnes og brukes på nytt

■  Diameter mellom 5 og 85 mm

■  Allsidig kombinasjoner

■  Temperatur kompatibilitet fra -20 ° C til 60 ° C

■  Ingen skaderisiko da stripsen har myke kanter

■  Dimension 9 x 320 mm

■  Max belastning  enkel strips: 18 kg

Kable-Fix R  
Helt enkelt unik !

Tre gjennom Stramme

Tre ut igjen Dra gjennom

Ferdig!

Bruk på nytt!
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Stramming av Kable-Fix R
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Løsne Kable-Fix R



Tusenvis av tilkoblinger for 
hobby, hus og hage  

■  Kabler

■  Elektriske komponenter

■  Rør

■  Slanger

■  Planter

■  Motorsykkel

■  Bil

■  Sykkel

■  Reise

■  Camping

■  Poser og bagger 

■  Skilter

■  og mye mer

Enkel Dobbel

Spiral Kjede

Trippel

Kryss

Kable-Fix R  
Mer fleksibel enn noe annet !

Gjør sammenkoblinger moro!
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Kable-Fix R PAKKEINFORMASJON 
Type ART.NR NOBB NRF GTIN Ant.pr 

krt.

STRIPS KABLEFIX R SORT Polybag a20 stk 533854 51558023 3542124 4048962229554 10 polybags

STRIPS KABLEFIX R TRANSPARENT Polybag a20 stk 533855 51558038 3542125 4048962229561 10 polybags

fischer - gruppen:

vår service til deg.

 Teknisk salgsstøtte, også på mange språk

 Teknisk rådgivning og produktanbefaling

 Støtte for ingeniører, BA konsulenter og håndverkere

 Spesialløsninger

 Dimensjoneringsprogrammet FIXPERIENcE , gratis med live update for 
seneste nytt

 Seminarer, Kurs og hands on trening på byggeplass

 Teknisk håndbok, guider innfestningsteknikk

 Oversendelse av ETA-dokumentasjon m.m.

 
 

                  www.fischer.de/youtube                                                                 

                  www.facebook.com/fischerfestemateriell


