
Oikeilla työkaluilla merkittäviä kustannus-
säästöjä keskijännitevarusteasennuksiin

Eurolaite Oy on kehittänyt yhteistyössä ranskalaisen työ-
kaluvalmistajan Alrocin kanssa uudet keskijännitekaa-
pelityökalusalkut varusteasennuksien nopeuttamiseksi ja 
helpottamiseksi. Kaksi eri työkalut sisältävää salkkua on 
kehitetty vastaamaan erilaisten asennustapojen tarpeita 
toisiaan täydentävästi.

Tavanomaisesti liekillä ja narulla suoritettavan kaapelin 
ulkovaipan kuorinnan lisäksi tarvittavat hohtosuojan 
ja eristyksen kuorintalaitteet sekä eristyksen reunan 
pyöristämislaite on koottu Eurolaite HS lämpökuorin-
tasalkkuun. Eurolaite CS kylmäkuorintasalkku sisältää 
erityisesti AHXAMK-W -tyypin kaapelin kosketussuojalii-
toksen kylmäasennuksessa tarvittavat työkalut.

Lämpökuorintasalkku Eurolaite HS sisältää CWB-
16-60 hohtosuojan kuorimalaitteen, monikäyttöisen 
MVS-kuorintapysäyttimen, MF2/60-S eristyksen ja 
AHXAMK-W-kaapelin ulkovaipan kuorintalaitteen,  
LHA-DE eristyksen reunan pyöristämislaitteen sekä muo-
virasioihin pakatut varaterät hohtosuojalle ja eristyksel-
le. Näiden työkalujen ansiosta voidaan muun muassa 
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Kuva 1. Alrocin uudet keskijännitekaapelityökalusalkut 
Eurolaite HS ja Eurolaite CS.

Jatkuu seuraavalla sivulla

vähentää eristyksen hiontaan, kuorintaan ja sen reunan 
pyöristämiseen käytettyä aikaa jopa 80 % tavanomai-
siin työkaluihin verrattuna. Työkalut toimitetaan kestä-
vässä pehmustetussa muovisalkussa, jossa työkaluille 
on omat paikat.

Kuva 2. Keskijännitekaapelityökalusalkun Eurolaite HS sisältämät työkalut; CWB-16-60+MVS, MF2/60-S ja 
LHA-DE.
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Kylmäkuorintasalkku Eurolaite CS sisältää Alroc-Fen-
te-vaipanhalkaisutyökalun AHXAMK-W -kaapeleille,  
Roto-TMG-monitoimityökalun johdinliittimien asennus-
tueksi ja GFE-TMG-lisäosan avulla kosketussuojalii-
toksen puristamiseen, EV/NPT-työkalun ulkovaipan 
suikaleiden turvalliseen taivuttamiseen ja helppokäyttöi-
set automaattipihdit Ligarex-metallipannoille. 

Nämä työkalut takaavat erinomaisen kosketussuojan 
liitoksen kontaktirengasta käyttäen vaurioittamatta 
kuitenkaan hohtosuojaa. Myös Eurolaite CS salkun 
työkalut toimitetaan kestävässä pehmustetussa muovi-
salkussa, jossa työkaluille on omat paikat.

Alrocin Eurolaite HS ja Eurolaite CS keskijännitekaape-
lityökalusalkut sisältävät markkinoiden parhaat työkalut 
varusteasennuksiin. Kattavien ominaisuuksien ja suuren 
soveltuvuuden ansiosta työkaluilla voidaan asentaa 
johdinkooltaan 35 mm² - 1000 mm² kaapelit 12-36 kV 
verkkoihin.

Parhaat mahdolliset työkalut jokaiseen työvaiheeseen 
helpottavat asennuksen tekoa, ovat turvallisia ja nopeu-
tensa ansiosta tuovat säästöjä asennuskustannuksiin. 
Myös asennuksen laatu paranee oikeita työkaluja käyt-
täen ja laatu säilyy hyvänä myös vuosien päästä, kun 
työkaluja säilytetään niille tarkoitetuissa salkuissa.

Kuva 3. Keskijännitekaapelityökalusalkun Eurolaite CS sisältämät työkalut; Roto-TMG, GFE-TMG, EV/NPT ja 
automaattipihdit Ligarex-metallipannoille.


