
Uusi TLC-tekno-

logia tarjoaa:

H ö y h e n s a r j a n  m e s t a r i  –  u u s i  E V O 7 .
Maks imaa l inen  suor i tuskyky  käy t tä jäys tävä l l i se s t i .

Ei kimmahdusta

Minimoitu käyttövoiman tarve

Vähentää käyttäjän rasitusta

Ergonomisesti uudenaikainen



Uusi EVO7 vähentää käyttäjän käsiin ja niveliin  
kohdistuvaa rasitusta ja lisää tehokkuutta.

Uuden sukupolven asennustyökalu pitkälle  
kehittyneellä teknologialla.

HellermannTyton EVO7-johdinsiteiden asennustyökalu on markkinoiden ainutlaatuisin. Työkalu yhdistää täydellisesti käyttäjäystävällisyyden ja toiminnan. 

EVO7:n toiminnan ydin on innovatiivinen ja patentoitu TLC-teknologia (Kiristys/Lukitus/Katkaisu). Tämä ominaisuus mullistaa johdinsiteiden asen-

nusprosessin ja niiden katkaisun. Johdinsiteen kiristys ja tasainen katkaisu on erittäin helppoa. Sidenauhan vetääntyminen on eliminoitu ja käyttäjän käsiin 

kohdistuva fyysinen rasitus merkittävästi pienennetty.

Patentoitu TLC-teknologia lisää tuottavuutta:

Vähentää ratkaisevasti 
rasitusta ja käyttövoiman 
tarvetta 
 
Johdinsiteen tarkka ja 
sileä katkaisu valitulla 
sidontakireydellä 
 

Käyttäjäystävällinen  
johdinsiteen asennus 
 
Johdinsiteen katkaisu ilman  
työkalun kimmahdusta  
vähentää käyttäjän käsiin  
kohdistuvaa rasitusta  
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Korkein tehokkuus ja minimoitu käyttövoiman 
tarve vain 275 gramman painolla.   

Levennetty  
ergonominen liipaisin

Pidennetty kapea kärkiosa 
soveltuu ahtaisiin käyttö-
kohteisiin

Kevyet ja kestävät lasikuituvahvistetut muovikuoret  

Helppo katkai-
suterän vaihto

Laajennettu 
kärkiosan aukko 
johdinsiteelle 

Sidontakireysasetuksen 
lukitus

Sidontakireyden 
asetus asteikolla  
0 - 8

Sidontakireyden suositusarvot

Ergonominen kädensija 
tarjoaa turvallisen, miellyt-
tävän ja pitävän otteen   



Ainutlaatuinen käytettävyys innovatiivisella  
TLC-teknologialla (Kiristys/Lukitus/Katkaisu).

Johdinsiteen tarkka ja tasainen katkaisu EVO7:llä on helppoa:

Helpolla, kevyellä ja käyttäjäystävällisellä prosessilla johdinsiteen sidontakireyden esiasetuksesta sen sileään katkaisuun.    

Patentoidun TLC-teknologian ansiosta.

1. Kiristys 

Johdinside asennetaan normaalisti nipun 

ympärille ja kiristetään vetämällä liipaisinta. 

Haluttu sidontakireys asetetaan työkalun 

säätönupilla.

2. Lukitus
Kun haluttu sidontakireys on saavutettu, 

patentoitu lukitusmekanismi lukitsee johdinsi-

teen paikoilleen ennen katkaisua. Aikaisemmin 

johdinsiteen paikallaan pitämiseksi vaadittua 

puristusvoimaa työkalun liipaisimessa ei enää 

tarvita.

3. Katkaisu
Johdinsiteen katkaisemiseksi on käyttäjän vain 

vedettävä liipaisinta kevyesti. Työkalu katkaisee 

johdinsiteen kevyesti ilman siihen kohdistuvaa 

ja rasitusta aiheuttavaa kimmahdusta.

Lataa tästä lisätietoja 
EVO7-asennustyökalusta

Lock
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Vähemmän on parempi – EVO7 soveltuu 
myös ahtaisiin käyttökohteisiin.

EVO7:n käyttö tarjoaa  
seuraavat edut:

Nopeampi sidonta ja pienem-
pi käyttövoiman tarve

Helppo sidontakireyden  
esiasetus  

Pidennetty kapea kärkiosa 
soveltuu ahtaisiin käyttö-
kohteisiin 

Kädensijan muotoilun ansi-
osta turvallinen ja pitävä ote



EVO7 on suunniteltu eri teollisuuden  
toimialojen tehokkaaseen käyttöön.

Teknilliset edut ja hyödyt kaikissa 
käyttökohteissa. 

Johdinsarjavalmistus 

Sähköasennukset

Sähkökeskusvalmistus

Rakennusteollisuuden  
asennukset

Kone- ja laitevalmistus

Laitosasennukset
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Paranna tuottavuutta uudella  
EVO7-asennustyökalulla ja lisätarvikkeilla.

90 mm

Lisätietoja EVO7 työkalusta kotisivuillamme osoitteessa 

www.HellermannTyton.fi/EVO7 tai puh. (09) 8700 450

2. EVO7SP 

• Lyhyt liipaisimen liike (80 mm) 

•  Max. 5,0 mm leveille Heller-

mannTyton-johdinsiteille 

Nimikenumero: 110-70130

1. EVO7 

•  Vakio liipaisimen liike (90 mm)

•  Max. 5,0 mm leveille Heller-

mannTyton-johdinsiteille 

 

Nimikenumero: 110-70129

4. Kalibrointityökalu

•  Työkalu esiasetettavan sidonta-

kireyden kalibrointiin 

•  Tuotetunnus: CALTOOL, EVO7 

ja EVO7SP työkaluille

Nimikenumero: 110-70089

80 mm

3. Varateräsarja

•  Tuotetunnus: BLADEKIT, EVO7 

ja EVO7SP työkaluille

• 1 kpl katkaisuterä 

• 1 kpl kärkiosan ruuvi

Nimikenumero: 110-70106



HellermannTyton 

Sähkötie 8

01510 Vantaa

Puh. (09) 8700 450

Fax  (09) 8700 4520

E-mail: myynti@HellermannTyton.fi

www.HellermannTyton.fi

Lataa tästä  
lisätietoja EVO7-

asennustyökalusta
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