
Nussbaumer on tour.
De nieuwste technologieën van Klauke en Greenlee 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 krimp- en verbindingstechnieken investeert Klauke, alsook 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 Klauke- en Greenlee-demowagen uitgerust met de nieuwste generatie elektrohydraulische krimp-, 

pons- en snijgereedschappen en 1000V geïsoleerd handgereedschap. 

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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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 op uw behoeften en uiteraard gericht op 

resultaat. Onze opleidingen voorzien deels theoretische informatie, maar zijn vooral praktisch uitgewerkt met toepassingen 

en applicaties uit uw dagelijkse werkomgeving. Daarbovenop kunnen wij onze opleidingen aanpassen naar uw behoeften 

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

krijgen de deelnemers een certificaat op naam.

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.

CERTIFIERING
Onder toezicht van onze Certified Klauke Trainers wordt een praktijkexamen afgelegd. Indien geslaagd, ontvangt de 

deelnemer het certificaat ‘Krimpverbindingen’ met een geldigheidsduur van drie jaar. Na drie jaar vervalt de geldigheid 

van de certificering en dient de deelnemer zich opnieuw te laten certificeren.

Ons ruim aanbod technische trainingen staat garant om uw bedrijf en 
mensen te begeleiden 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 elektrotechnische  
materialen uit het Nussbaumer-gamma.

DE RETAILSECTOR
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 80 jaar ervaring is Nussbaumer uitgegroeid tot één van de meest vooruitstrevende leverancier van 
elektrotechnische materialen. 

KLAUKE

Als het gaat om verbindingstechnieken is Klauke DE nr.1. Klauke maakt niet alleen kabelschoenen en verbinders maar 

ook de juiste tooling en de geschikte matrijzen. Kwaliteit en veiligheidzijn de uitgangspunten van Klauke om zowel de  

verdelers als de eindgebruikers te overtuigen van haar verbindingen, pers- en snijgereedschappen. Naast dit gamma 

vindt u bij Klauke ook een uniek assortiment handgereedschappen.

GREENLEE
De focus van Greenlee ligt voor 100% in de sector van elektrische test- en meetapparatuur, materiaal voor kabel  

installatie, evenals ponsgereedschap en tooling voor verwerking in verschillende sectoren.

ADAPTAFLEX

Adaptaflex biedt een oplossing voor de bescherming van stroom-, netwerk- en datageleiders in de machinebouw, trans-

port, luchtvaart en energiesectoren. In het gamma vindt u flexibele slangen en fittingen in zowel metaal als kunststof voor 

elke industriële toepassing, die gemakkelijk te installeren dankzij het unieke adaptalok-systeem.

Adaptaflex heeft nu ook ATS ontwikkeld. De “One piece fitting” is een kunststoffitting uit één stuk met een standaard  

IP-waarde van 69k. U heeft geen extra dichtingen of O-ringen nodig: het systeem is handig, geen verlies van stukken en 

3x sneller geïnstalleerd.

JACOB
Jacob Gmbh biedt hoge kwaliteitsvolle wartels uit kunststof en metaal, in zowel metrische als PG-schroefdraad. Maar 

ook dichtingen, vergrotingen en overgangen zijn beschikbaar in zowel het kunststof- als metaalgamma, evenals een 

uitgebreid gamma RVS-wartels.

NUSSBAUMER
Bij Nussbaumer vindt u alle kabeltoebehoren onder één dak. Alle soorten krimpmaterialen, bevestigingsmaterialen en een 

volledig assortiment gel/harsverbindings- en aftakdozen. 

De plaatsing van een Nussbaumer 

“Retail display” met de merken Klau-

ke, Greenlee en ander verbruiksma-

teriaal is een service die Nussbaumer  

geheel kosteloos kan aanbieden bij een  

afname van producten met een  

minimum netto aankooprotatie van   

€ 5000 per jaar.

Deze display blijft de eigendom van de  

NUSSBAUMER nv.

NUSSBAUMER RETAIL DISPLAY


