Click, lock & roll:
uniek herbruikbaar systeem
waarmee je makkelijk je
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haspels afrolt en verplaatst.
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Klik de MOBIWAY™ flenzen op de
MOBIWAY™ haspel en vergrendel ze.

MOBIWAY™ is de nieuwe, gepatenteerde Nexans set:
haspel met bijhorend afrolsysteem.
Het herbruikbare MOBIWAY™ systeem maakt het zeer
eenvoudig om je haspels te transporteren voor een stressvrije,
eenvoudige installatie. Uitermate handig!
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Open de handgrepen om makkelijk te dragen,
alleen of met 2, afhankelijk van het gewicht.
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Zet de haspel neer, klik de handgrepen
neer in de staande positie. Rol de kabel af.

Wanneer de haspel leeg is: klik de MOBIWAY™ flenzen eenvoudig los en
hergebruik de MOBIWAY™ flenzen op een nieuwe MOBIWAY™ haspel.
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• Met handige nieuwe lengtes van
125 of 175m, afhankelijk van de
doorsnede van de kabels - dankzij
deze nieuwe lengtes heeft u
minder restlengtes.
• Makkelijk te verplaatsen dankzij
de geïntegreerde handgreep.
• De haspels zijn stapelbaar en
schuiven niet, zelfs niet tijdens
transport.
• Gemaakt van gerecycled materiaal
en herbruikbaar.

Klik de MOBIWAY™ flenzen op de
MOBIWAY™ haspel en vergrendel ze.
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Open de handgrepen om makkelijk te dragen,
alleen of met 2, afhankelijk van het gewicht.

MOBIWAY™ REFERENTIES

Het MOBIWAY™ systeem is beschikbaar voor de meest gebruikte
runners YMvK Dca in de volgende doorsneden en lengtes:

MOBIWAY™
YMvK Dca
3G 2,5 mm² - 175m
5G 2,5 mm² - 125m
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Zet de haspel neer, klik de handgrepen
neer in de staande positie. Rol de kabel af.

Wanneer de haspel leeg is: klik de MOBIWAY™ flenzen eenvoudig los en
hergebruik de MOBIWAY™ flenzen op een nieuwe MOBIWAY™ haspel.

www.nexans.nl/mobiway

• Multifunctionele handgrepen met
• Transportfunctie: makkelijk te dragen
door 1 of 2 personen afhankelijk van
het gewicht.
• Afrolfunctie: stil en eenvoudig te
positioneren in de richting van het
trekken van de kabel.
• 3 jaar garantie op de MOBIWAY™
flenzen.

"Het MOBIWAY™systeem maakt
mijn werk een stuk eenvoudiger!"
— Pascal, 45 jaar, elektricien
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