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Al 100 jaar maken wij PFLITSCH klanten van over de hele wereld enthousiast. 
Wij willen ook je graag enthousiast maken – en wel met de beste oplossing 
voor jouw toepassing die jouw processen veilig ondersteunt. Wij kunnen je 
dit garanderen, omdat we niet alleen uitermate vertrouwd zijn met de eisen 
van de meest uiteenlopende sectoren, zoals de spoorwegindustrie, de chemi-
sche industrie, de levensmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie. We 
schenken ook veel aandacht aan de specifieke behoeftes van onze klanten. Het 
resultaat is een slim systeem van oplossingen voor jouw kabelgeleiding, kabel-
wartels en kabelbescherming. En mocht geen van deze oplossingen je passen, 
dan stellen we alles in het werk om een individuele oplossing voor jou te 
vinden.

Om er zeker van te zijn dat de beste oplossing optimaal functioneert, betrouw-
baar werkt en zo duurzaam mogelijk is, leveren we grote inspanningen op het 
vlak van kwaliteitsbeheer. Certificeringen en strenge keuringen garanderen 
steeds dezelfde hoge standaard van onze producten. En omdat de beste oplos-
sing van vandaag niet automatisch ook morgen nog de beste is, innoveren en 
verbeteren we onze producten voortdurend. De permanente uitwisseling van 
ervaringen met onze klanten, met wie we via een wereldwijd distributienetwerk 
in nauw contact staan, helpt ons daarbij. 

Dit alles toont aan dat we op de juiste weg zijn: de producten van PFLITSCH 
staan al lang wereldwijd bekend om hun uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Passion for the best solution
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blueglobe-kabelwartel

KABELWARTELS

Productportfolio

Productbeschrijving

∙  Weinig artikelen voor diverse toepassingsgebieden

∙  Kogelvormig inzetstuk zorgt voor zeer hoge trekontlasting tot klasse B, EN 
62444

∙  Uitneembare inlet voor groot klembereik

∙  Beschermklasse IP 68 tot 15 bar en IP 69

∙  Wartelbehuizingen van messing, roestvaststaal en kunststof

∙  Inzetstukken van TPE en hoge temperatuur silicone

∙  M8 tot M85, kabeldiameter van 2 mm tot 76 mm

∙  Duidelijke markering op drukmoer en inzetstuk

∙  Variant voor hygiënetoepassingen gecertificeerd conform EHEDG en 
DGUV Ex- en EMC-oplossingen

∙  High pressure-variant voldoet aan beschermklasse IP 68 tot 30 bar (maxi-
maal één uur)

∙  Groot klembereik realiseren met slechts één kabelwartel

∙  Hoge trekontlasting, hoogste beschermklasse, betrouw-
baarheid, bestendigheid en duurzaamheid

∙  Uitvoeringen voor explosieveilige, EMC- en hygiënetoe-
passingen en hoge temperaturen

Jouw eisen

blueglobe 

Een groot klembereik realiseren met slechts één wartel
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UNI Dicht-kabelwartels met voorgesneden meervoudig inzetstuk

KABELWARTELS

Productportfolio

·  Eén systeem voor alle toepassingen – jouw individuele 
oplossing eenvoudig samenstellen

·  Hoge beschermklasse, betrouwbaarheid, bestendigheid 
en duurzaamheid

·  Meerdere kabels met verschillende diameters in één 
boring veilig afdichten

·  Uitvoeringen voor explosieveilige en EMC-toepassingen 
en hoge temperaturen

Jouw eisen Productbeschrijving

·  Modulair systeem met meer dan 6.000 componenten maakt individuele 
oplossingen (M4 tot M120/Pg 7 tot Pg 48) mogelijk

·  Inzetstukken voor één of meerdere kabels, platte en speciale kabels en 
voor kabels met voorgemonteerde connectoren

·  Wartelbehuizingen van messing, roestvast staal, PA- en PVDF-kunststof

·  Inzetstukken van TPE, TPE-V en silicone met hoge bestendigheden en 
grote temperatuurbereiken

·  Zachte klemming garandeert de beschermklassen IP 68 (tot 10 bar)/IP 69

·  Metrische schroefdraad en Pg-draad alsook NPT- en gasdraad

·  Kabelwartelhoeken voor 90°-kabelgeleiding

·  Combineerbaar met kabelbeschermslangen

·  Ex- en EMC-varianten

·  Brandveiligheid conform EN 45545

UNI Dicht

Jouw oplossing voor alle toepassingen – dankzij modulair systeem
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Volledig deelbaar – UNI Split Gland en UNI FLANSCH

KABELWARTELS
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Productbeschrijving

·  Volledig deelbare kabelwartelsystemen van kunststof en metaal

·  Demonteren van de kabels met voorgemonteerde connectoren is niet 
nodig, reparaties of onderhoud kunnen tijdens het productieproces uitge-
voerd worden

·  Kabelwartel UNI Split Gland in M20 tot M32

·  UNI FLANSCH: deelbaar flenssysteem voor standaarduitsparingen voor 
24-polige connectoren

·  Eenvoudige en snelle montage van voorgemonteerde kabels en leidingen

·  Grote keuze aan voorgesneden inzetstukken uit het UNI Dicht-programma

·  Zeer hoge beschermklasse IP 66/IP 67

·  Bovengemiddelde trekontlastingswaarden conform EN 62444

·  Minder werk bij de montage dankzij klein aantal componenten

Jouw oplossing voor de afdichting van kabels met voorgemonteerde connectoren

·  Kabels en voorgemonteerde kabels veilig afdichten

·  Snelle en eenvoudige montage

·  Reparaties en onderhoud kunnen tijdens de productie 
uitgevoerd worden

Deelbare kabelwartels

Jouw eisen
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blueglobe TRI van Messing

KABELWARTELS

Productportfolio

Productbeschrijving

·  Breed gamma aan EMC-kabelwartels voor uiteenlopende toepassingen

·  M12 tot M85/Pg 9 tot Pg 48

·  Veilig 360°-contact

·  Hoge demping, gecertificeerd conform IEC 62153-4-40

·  Hoge stroomgeleidingscapaciteit

·  Afdichtingsprincipe van de zachte klemming

·  Varianten uit het UNI Dicht- en blueglobe-programma

·  Wartelbehuizingen van messing en roestvast staal

·  Explosieveilige varianten

·  Meervoudige EMC-kabelwartels

·  Oplossingen voor marinetoepassingen

·  Deelbare EMC-adapter als uitbreiding voor standaard EMC kabelwartels 
en deelbaar EMC-aansluitblok voor starre energiekabels

·  KoKeT – door PFLITSCH ontwikkelde meetmethode om de afschermings-
demping te bepalen conform IEC-norm 62153-4-10

Jouw oplossing voor betrouwbare afscherming bij elektromagnetische straling

·  De blueglobe TRI EMC kabelwartels garanderen een hoge 
demping en stroomgeleidingscapaciteit

·  Grote verscheidenheid aan varianten voor standaard- of 
speciale toepassingen – ook met ATEX-certificering

·  Kabelwartels snel en eenvoudig monteren

EMC-kabelwartels

Jouw eisen
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LevelEx-kabelwartel voor cascaderend afdichtingssysteem

KABELWARTELS

Productportfolio

Productbeschrijving

·  Toegelaten voor apparaatklasse II, gassen, stof en in de ontstekingsbeveili-
gingsklassen “e” (verhoogde veiligheid) en “d” (drukvaste inkapseling)

·  Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 en 22

·  Ex-e: UNI Dicht- en blueglobe-programma

·  Producteigenschappen van UNI Dicht en blueglobe blijven behouden

·  Ex-e/Ex-d: LevelEx-serie met cascaderend afdichtingssysteem

·  Toegelaten volgens EN 60079-0 en EN 60079-31

·  Beschermklasse IP 68 (tot 15 bar)

·  Wartelbehuizingen van messing en roestvast staal

·  IECEx- en EAC-toegelaten

·  EMC-varianten

·  Meervoudige kabelwartels

Jouw oplossing voor maximale veiligheid in explosieveilige omgevingen

·  Gecertificeerd volgens actuele ATEX-richtlijnen voor 
maximale veiligheid

·  Toelating voor apparaatklasse II en ontstekingsbeveili-
gingsklassen “d” en “e”

·  Ook als EMC-variant en voor de afdichting van meerdere 
kabels met verschillende diameters in één boring

Ex-kabelwartels

Jouw eisen
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Ribbelbuissysteem PFLITSCH ProTect

Productportfolio

KABELBESCHERMING

Productbeschrijving

·  Kabelwartels met slangadapters compatibel met UNI Dicht-systeem

·  Passend bij het kabelbeschermslang- en ribbelbuisprogramma van PFLIT-
SCH

·  Afdichtingsprincipe UNI Dicht garandeert beschermklasse IP 68 voor 
kabels

·  Slangwartels met EMC-bescherming

·  Ribbelbuissysteem PFLITSCH ProTect met ribbelbuizen en fittings van 
polyamide

·  PFLITSCH ProTect biedt flexibele en veilige kabelbescherming voor  
industrieele toepassingen met de hoogste eisen

·  Verkrijgbaar in drie uitvoeringen tot beschermklasse IP 69

Jouw oplossing voor een perfecte kabelbescherming

·  Optimale bescherming van de kabels tegen mechanische, 
thermische of chemische invloeden

·  Eenvoudig combineren met verschillende kabelbescherm-
slangen en geribbelde buizen voor uiteenlopende eisen

·  Grote verscheidenheid aan toepassingen dankzij het 
modulaire systeem UNI Dicht – zelfs EMC-veilig

Slangwartel en geribbelde buis

Jouw eisen
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Industriekanaalmodule

KABELKANAAL

Productportfolio

Jouw oplossing voor hoogwaardige en veilige kabelgeleiding

Productbeschrijving

·  Individueel traject door vormstukken, zoals hoekstukken, uitgangen of 
kruisingen

·  Diameters van 50 mm x 50 mm tot 600 mm x 150 mm

·  Kanaal kan over de volledige afstand door middel van verschillende 
dekselposities worden geopend. Voordeel: er kunnen kabels worden 
ingestoken.

·  Driedimensionale routering door grote keuze aan vormstukken

·  Robuuste en braamarme constructie

·  Verschillende dekselafsluitingen beschikbaar

·  Kanalen en deksels van plaatstaal, roestvast staal en aluminium kunnen 
worden gelakt volgens klantspecificaties

·  Traject planbaar met 3D-planningstool easyRoute

·  Automobielkanaal voor montage op de vloer en belasting tot 1.200 N

·  Uitgebreid assortiment machines en gereedschap om zelf op maat te 
maken en voor inkepingen

·  Verkrijgbaar als kant-en-klare module

Industriekanaal

·  Stabiel kabelkanaalsysteem met veel vormstukken voor 
individuele trajecten

·  Groot aantal kabels efficiënt over lange trajecten leiden

·  Eenvoudig te openen om kabels in te steken of uit te 
nemen

Jouw eisen
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VARiOX-kabelkanaalmodule

KABELKANAAL

Productportfolio

Productbeschrijving

·  Innovatief kanaalsysteem met grote, maar overzichtelijke verscheidenheid 
aan onderdelen – de slimme oplossing voor alle standaardtoepassingen

·  Eenvoudige en snelle montage door VARiOX-snelverbinders en zelfver-
grendelende deksels

·  Slimme draaifunctie van de VARiOX-snelverbinder voor klem- of schroef-
montage van de kabelkanaaldelen

·  Modulair systeem VARiOX, bestaande uit verschillende groottes en vorm-
stukken – steeds uitbreidbaar met componenten uit het industriekanaal- 
assortiment van PFLITSCH

·  Geoptimaliseerde materiaaldiktes en stuklengtes van slechts 2.000 mm 
zorgen voor een gemakkelijke en toch stabiele constructie

·  Alle specifieke diensten van PFLITSCH, zoals de moduleservice en de plan-
ningstool easyRoute, worden ook aangeboden voor VARiOX

·  Eenvoudig te vervaardigen met machines en gereedschap van PFLITSCH

·  Hoge rendabiliteit: het overzichtelijke systeem is uitstekend te plannen, 
eenvoudig te hanteren en snel te monteren

Jouw oplossing die efficiënt alle standaardtoepassingen aankan

VARiOX-kabelkanaal

·  Snel en eenvoudig lange trajecten realiseren

·  Weinig onderdelen, daardoor efficiënte montage en 
optimaal voorraadbeheer

·  Eenvoudig te openen, ook zonder gereedschap

Jouw eisen
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PIK-kanaalmodule

KABELKANAAL

Productportfolio

Productbeschrijving

·  Installatiekanaal voor klein aantal kabels

·  Diameters van 15 mm x 15 mm tot 200 mm x 60 mm

·  Er kunnen doorlopend kabels worden ingestoken

·  Combineerbaar met het industriekanaal

·  Afsluitbaar met praktisch klikdeksel

·  Vormstukken voor driedimensionale routering

·  Randbescherming voor zijdelingse kabeluitsparingen en aan het kabeluit- 
einde

·  Het PIK-kanaal is verkrijgbaar in plaatstaal, roestvast staal en gelakt vol-
gens klantspecificatie

·  Machines en gereedschap om het kanaal te bewerken

·  Verkrijgbaar als kant-en-klare module

Jouw oplossing om een klein aantal kabels te geleiden

PIK-kanaal

·  Klein aantal kabels veilig geleiden – ook door beperkte 
ruimte

·  Gemakkelijk over de volledige lengte te openen

·  Hoge vormstabiliteit en betrouwbare randbescherming

Jouw eisen
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Draadgootmodule

KABELKANAAL

Productportfolio

Productbeschrijving

·  Open kabelkanaalsysteem van galvanisch of thermisch verzinkt staal en 
roestvast staal

·  Overzichtelijk leggen van leidingen

·  Veilige, erg stabiele en corrosievaste constructie

·  Eenvoudig te vervaardigen en te monteren met weinig gereedschap en 
verbindingsstukken

·  Gemakkelijk te reinigen, goede ventilatie

·  Individuele routering zonder vormstukken

·  Verschillende dekselvarianten voor (verhoogde) mechanische bescherming 
en bescherming tegen afdruipende vloeistoffen

·  Talrijke draadgootvormen (U, C, G, enz.)

·  Groottes: 40 mm x 20 mm tot 620 mm x 110 mm

·  Solide draaddiameters voor hoge stabiliteit

·  Uitgebreid bevestigingsprogramma

·  Machines en gereedschap om te bewerken

·  Planning mogelijk met 3D-planningstool easyRoute

·  Verkrijgbaar als kant-en-klare module

Jouw oplossing voor een open en overzichtelijke kabelgeleiding

Draadgoot

·  Open en overzichtelijk leggen van leidingen voor eenvoudi-
ge reiniging en ventilatie

·  Veilige, stabiele, corrosievaste en gemakkelijk te monteren 
constructie

·  Toelating conform UL en DNV GL voor offshoretoepassingen

Jouw eisen
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Planning van een module met de 3D-planningstool easyRoute

KABELKANAAL

Productportfolio

Productbeschrijving

·  Advies, planning, vervaardiging en montage – alles uit één en dezelfde 
hand

·  Kabelkanaalmodules worden stipt tegen een vaste prijs geleverd

·  Individuele uitsparingen voor klanten, bevestigingsstukken of lak volgens 
klantenspecificatie

·  Transparante kosten en besparingspotentieel van meer dan 20% op het 
totale kostenplaatje

·  CAD-systeem easyRoute helpt bij de individuele trajectplanning en gene-
reert stuk- en bestellijsten

·  In easyRoute gemaakte tekeningen kunnen eenvoudig in specifieke 
CAD-systemen van klanten worden geïntegreerd

Jouw oplossing tegen een vaste prijs: kant-en-klare kabelkanaalmodules

Modules 4.0

·  Kant-en-klare kabelkanaalmodules tegen een schappelij-
ke, berekenbare vaste prijs

·  Stipte levering, op vraag ter plaatse gemonteerd

·  Individuele trajecten zelf plannen in gratis 3D-plan-
ningstool

Jouw eisen
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PFLITSCH-gereedschap om kanalen te bewerken

KABELKANAAL

Productportfolio

Productbeschrijving

·  Machines en gereedschap om kabelkanalen te bewerken, ook mogelijk 
aan reeds gemonteerde kanalen

·  Snij- en stansgereedschap voor industrie-, VARiOX- en PIK-kanaal

·  Hydraulisch en manueel aangedreven gereedschap

·  Op maat snijden, zijdelingse uitsparingen of gaten maken lukt perfect

·  Insnijdingen en uitsparingen zonder bramen

·  Mobiel en stationair inkeepgereedschap

·  Mobiele draadgootschaar om verbindingsstukken uit te snijden

·  Snel rendabel door tijdsbesparing

·  Minder afval en nabewerkingen

Jouw oplossing voor eenvoudige vervaardiging van kabelkanalen in eigen beheer

Machines en gereedschap

·  Kanaalsystemen betrouwbaar zelf ter plaatse vervaardi-
gen

·  Hoge kwaliteit en veiligheid bij de bewerking

·  Aanzienlijk potentieel aan tijds- en kostenbesparing

Jouw eisen
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Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
De productnamen die in deze brochure zijn gebruikt, zijn voor een deel beschermd. Een overzicht van 
de althans voor Duitsland geregistreerde handelsmerken van PFLITSCH GmbH & Co. KG is terug te 
vinden op www.pflitsch.de/de/impressum.
Bij het verschijnen van deze brochure vervallen alle voorgaande en oudere documenten. Bent u geïn-
teresseerd in onze producten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via bovenstaande contactge-
gevens, waaronder ons telefoonnummer of e-mailadres. Gelieve daarvoor kennis te nemen van onze 
privacyverklaring op onze website www.pflitsch.de.

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Ernst-Pflitsch-Straße 1 F Nord 1 · 42499 Hückeswagen · Germany
 +49 2192 911-0 ·   info@pflitsch.de · www.pflitsch.de @

Jouw contactpartner voor PFLITSCH-producten in 
Nederland is Hemmink BV.

info@hemmink.nl
www.hemmink.nl


