
Nussbaumer on tour.
De nieuwste technologieën bieden het antwoord op de uitdagingen van vandaag. Terwijl het 
gebruik van gereedschap steeds mobieler wordt, wordt in de budgetten voor gereedschap 
steeds gesnoeid.

Als specialist in energiebeheer investeert Nussbaumer voortdurend om de efficiëntie, performantie en de veiligheid van 

haar gereedschappen te verbeteren. Om de nieuwste technologieën aan u voor te stellen, beschikt Nussbaumer over een 

demowagen die voor u rondtoert: “NUSSBAUMER ON TOUR”.

We hebben onze Nussbaumer demowagen uitgerust met de meest specifieke materialen voor de energie- en netbeheer 

sector. De nieuwste generatie elektrohydraulisch krimp-, pons- en snijgereedschap, verbindingsmoffen, bliksembeveiliging, 

bevestigingsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Met “NUSSBAUMER ON TOUR” krijgen u en uw medewerkers de kans om kennis te maken met de nieuwste generatie 

gereedschappen.

Meer informatie of een afspraak?
Had u graag een bezoek gehad van onze demowagen in uw bedrijf? Dan kan u via onderstaand e-mailadres een aanvraag 

sturen, wij plannen uw demobezoek zo spoedig mogelijk.

Nussbaumer Service & Rental
Zinkstraat 10 - IZ4A Dassenveld - 1500 Halle

E-mail: service@nussbaumer.be

Tel.: +32 (0) 2 357 09 40 - Fax: +32 (0) 2 354 96 79
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WWW.NUSSBAUMER.BE

SOLUTIONS FOR CONNECTING ENERGY

Een volledig overzicht van alle elektrotechnische  
materialen uit het Nussbaumer-gamma.

VOORUITGANG IN VEILIG 
ENERGIEBEHEER
Met meer dan 85 jaar ervaring is Nussbaumer uitgegroeid tot een vooruitstrevende leverancier.
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Daarom staan onze specialisten en gecertificeerde trainers garant om met u en uw team een grondig onderbouwde 

technische vakbekwaamheid te realiseren binnen een korte termijn. Afgestemd naar uw behoeften en uiteraard gericht 

op resultaat. Onze opleidingen voorzien deels theoretische informatie maar is vooral praktisch uitgewerkt met 

toepassingen en applicaties uit uw dagelijkse werkomgeving. Daarenboven zijn wij bereid te luisteren naar uw behoeften 

en stellen wij graag een gepersonaliseerde opleiding met u samen. Na het succesvol voltooien van deze opleidingen 

krijgen de deelnemers een certificaat op naam.

 

OPLEIDING KRIMPTECHNIEKEN:
Onder krimptechnieken verstaan we het verbinden van alle type geleiders en met de daartoe aangewezen matrijzen en 

gereedschappen. Een goede persing van het aansluitmateriaal op de geleider is van cruciaal belang om een perfecte 

geleiding te bekomen. Een klein onderdeel met een zeer groot impact! Een slechte kabelaansluiting kan zorgen voor een 

toegenomen overgangsweerstand die opwarming tot gevolg heeft en zelfs kan leiden tot brand. In deze opleiding leert u 

de kabelschoenen zelf correct te persen volgens de voorschriften.

OPLEIDING MS-HS:
Het installeren van T-stekkers, verbinding - en aansluitmoffen voor midden- en hoogspanningsapplicaties zijn een secure

onderneming waarbij heel wat technieken en vaardigheden worden aangewend. Deze opleiding voor beginners leert alle 

basistechnieken: vanaf het correct ontmantelen van de kabel tot de aansluiting van de kabel aan de cabine of 

transformator. In deze opleiding komen de verschillende types moffen en stekkers ter sprake. Aan de hand van een 

workshop wordt u stap voor stap de juiste werkwijze uitgelegd voor de montage van T-stekkers en eindsluitingen

een keuze kan worden gemaakt naargelang de noodzaak.

Ons ruim aanbod technische trainingen staat garant om uw bedrijf en 
mensen te implementeren in de vooruitgang van de technologie en de 
installatietechnieken van morgen. 

VERZILVER HET TALENT VAN UW PERSONEEL:
VORMELEK vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 

(RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke 

opleiding met het VORMELEK-label volgt.

WERKNEMERS OPLEIDEN EN LATEN (DOOR)GROEIEN.

Nussbaumer wil 
uw organisatie en 
mensen doen groeien.
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Onze sector is ook de uwe.
Met meer dan 85 jaar ervaring is Nussbaumer uitgegroeid tot één van de meest vooruitstrevende leverancier in laag-, 
midden- en hoogspanning. 

Onze producten
Energieproductie en energiedistributie is door zijn specifieke eisen, normering en behoeftes een domein waarin wij ons 

perfect kunnen profileren als betrouwbare oplossing. Als geen ander kent Nussbaumer de specifieke noden van deze 

sector en biedt u met kennis van zake het meest geschikte en veiligste materiaal aan. Luisteren naar de behoeftes van 

de klant is hier van prioritair belang.

 

Nussbaumer verdeelt oa. verbindingstechnieken, eindsluitingen, hoogspanningsklemmen, aardingsmaterialen, span-

ningstesters en meetapparatuur voor hoog- en middenspanning, enz. 

Onze troeven
Binnen de domeinen waarin wij actief zijn beschikken wij over een volwaardig en kwalitatief productengamma en bouwen 

dit voortdurend uit met innoverende materialen. Onze jarenlange ervaring in deze sector biedt ons de mogelijkheid om 

u bij te staan bij de realisatie van uw project. Een team van opgeleide specialisten staat ter beschikking om u te helpen 

bij de juiste keuze van het geschikte materiaal voor uw toepassing.

Onze meerwaarde
Het is de motivatie en kennis van onze enthousiaste medewerkers die zich dagelijks inzetten om elke klant te geven waar 

hij recht op heeft: “Een totaaloplossing met de beste service aan een correcte prijs.”

•Onze technische productspecialisten analyseren uw project tot in detail en stellen u een totaaloplossing voor.

• 85 jaar ervaring in de sector.

• Snelle leveringen.

• Direct leverbaar uit voorraad.

• Kwaliteitsproducten van Duitse origine.

• Eigen trainingscentrum voor de opleiding van onze klanten.

Krimp- en snijgereedschap Persoonlijke beschermingsmiddelen en
collectieve beschermingsmiddelen

Verbindingstechniek

Aardings-, kortsluitingsmateriaal 
en tressen

Wartels in metaal 
en kunststof

Spanningstesters, aarding- en
schakelstokken

Pons- en boorgereedschap
Kabeltrek- en afrolsystemen

Krimpmaterialen, transitiemoffen
en kabelbinders

Eindsluitingen en 
verbindingsmoffen

Meet- en testapparatuur Opgiet- en verbindingsmoffen

Ontmantelgereedschap

RVS-bevestigingsbanden 
en toebehoren

KabelbevestigingsbeugelsVeiligheidsuitrustingen
Kabeltrek- en afrolsystemen

                   Geschroefde verbinders   
                 en aftak-ringklemmen

Handgereedschap en 
ontmantelgereedschap 1000 V


