
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

Zinkstraat 10 ● 1500 Halle - “Industriezone 4A”- Dassenveld ● Tel.: +32 (0)2 357 09 40 ● Fax: +32 (0)2 354 96 79 ● mail: info@nussbaumer.be ● web: www.nussbaumer.be Zinkstraat 10 ● 1500 Halle - “Industriezone 4A”- Dassenveld ● Tel.: +32 (0)2 357 09 40 ● Fax: +32 (0)2 354 96 79 ● mail: info@nussbaumer.be ● web: www.nussbaumer.be 

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.

WWW.NUSSBAUMER.BE

SOLUTIONS FOR CONNECTING ENERGY

Een volledig overzicht van alle midden- en 
hoogspanning materiaal uit het Nussbaumer gamma.

Altijd een stapje vóór met 
het assortiment van Nussbaumer.
Met meer dan 85 jaar ervaring is NUSSBAUMER uitgegroeid tot een vooruitstrevende leverancier.
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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 van 
midden- en hoospanning materialen. 

AJ Charnaud

AJ Charnaud wordt aanzien als een wereldspeler als het aankomt op beschermende kledij tegen vlammen, warmte, 

gesmolten metaaldeeltjes en thermische gevolgen van een elektrische vlamboog (arc-flash). Een volledig gecertificeerd 

gamma van hoofd tot voet bescherming. Hun producten hebben zowel nationale als internationale certificaten. Zij zijn 

IDO9001:2008 gecertifieerd en hebben een lange termijnvisie ter bescherming van hun klanten/gebruikers.

ELLIS PATENTS “Holding power.”
50 jaar innovatie! Ellis Patents heeft meer unieke producten op de markt gebracht dan welke andere fabrikant. Als 

centrum van uitmuntendheid ontwerpt Ellis Patents complete kabelklem installaties die zijn afgestemd op de unieke 

behoeften van de klant. Hun beproefde technologie word omgezet in veilige, betrouwbare kabelklemmen die jaren-lang 

goed zullen fungeren.

ARCUS Gmbh

De naam “Arcus” staat in de elektrosector garant voor de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid in verbindingstechnieken 

en veiligheidsmateriaal.

Arcus Gmbh, gevestigd in München, is een gespecialiseerd fabrikant voor de productie van allerhande specifieke  

oplossingen voor de energiesector, netbeheerder en of het spoor.

SÜDKABEL Gmbh
Een wereldspeler met één eeuw kennis in de fabricatie van kabel en kabelaccessoires. Bij Südkabel Gmbh (Duitsland) 

vind je een volledige range aan standaard en specifieke midden- en hoogspanningskabels met bijhorende verbindings-

techniek. 

Het is niet enkel het indrukwekkend productieproces dat hoog aangeschreven staat in Europa inzake performantie, maar 

is het ook het pionierswerk in de XLPE technologie dewelke als de meest vooruitstrevende wordt aanzien.

Krimp- en snijgereedschap Persoonlijke beschermingsmiddelen en
collectieve beschermingsmiddelen

Handgereedschap en 
ontmantelgereedschap 1000 V

Aardings-, kortsluitingsmateriaal 
en tressen

Test- en meetapparatuurSpanningstesters, aarding- en
schakelstokken

Pons- en boorgereedschap
Kabeltrek- en afrolsystemen

Krimpmaterialen en 
transitiemoffen

Eindsluitingen en 
verbindingsmoffen

Meet- en testapparatuur Bliksembeveiliging voor 
binnen en buiten

Opgiet- en verbindingsmoffen

Ontmantelgereedschap

VerbindingstechniekKabelbevestigingsbeugelsVeiligheidsuitrustingen
Kabeltrek- en afrolsystemen

                   Geschroefde verbinders   
                 en aftak-ringklemmen

Aandrijfpompen


