Kabelavskjutningsdon
CSG-21

• Maximal personsäkerhet
• Högsta kvalitet
• Tillverkas i Varberg av SAB Elteknik
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Högsta möjliga personsäkerhet
Kabelavskjutningsdon CSG-21 är avsedd att leverera högsta möjliga personsäkerhet när en kraftkabel behöver klippas av. CSG-21
skjuter in en kniv i kabeln med hjälp av en krutladdning. Avtryckaren
aktiveras via ett långt dragsnöre som gör att användaren kan ställa
sig på säkert avstånd skyddad från kabeln. Kniven orsakar en kortslutning när den skjuts in i kabeln och skulle kabeln vara i drift så
skyddas användaren från ljusbågen.
En fördel med att använda ett krutladdat kabelavskjutningsdon är
den höga hastigheten vid en kortslutning. Hastigheten är det som
begränsar effekten av en eventuell ljusbåge där man minimerar den
energi som byggs upp framför allt på lågspänning med hög last och
stora säkringar.
Kabelavskjutningsdonet bygger på en modifierad slaktmask från
Blitz-Kerner och alla delar som modifierats så som mynning, knivar,
slagstift, kabelklämmor och jordning tillverkas lokalt i Sverige och
lagerhålls av SAB Elteknik i Varberg.
SAB Elteknik bygger själva kabelavskjutningsdonen i Varberg där vi
även sköter service och underhåll.

Fördelar med CSG-21
• Avtryckaren är roterbar 360 grader, så att man kan avlägsna
sig åt valfritt håll.
• Backar för mindre kabel medföljer. CSG-21 klarar kablar
med diameter 20-110 mm.
• CSG-21 kommer med en 50 mm² Cu jordningskabel som ansluts
med en Pfisterer snabbkoppling för extra personsäkerhet.
• Kabelavskjutningsdonet använder 9 mm krutladdningar från
Blitz-Kerner som är enkla att få tag i och ger en låg driftkostnad.
• Levereras i en robust träväska komplett med kniv, patroner,
backar för mindre kabel, jordningskabel och manual.
• Vakuumgjuten inredning i väskan håller alla delar på plats
under transport.

CSG-21 är enkel och säker att
använda. Tillverkas i Varberg
av SAB Elteknik.

SAB Elteknik erbjuder ett
komplett sortiment av produkter
för nätbyggare. Det spelar ingen
roll om du jobbar med fiberteknik
eller kraftkabel – vi tillhandahåller
materiel, verktyg, redskap,
maskiner, instrument och skydd
som underlättar ditt dagliga
arbete.
Vill du ha tips eller hittar du inte
vad du söker? Kontakta oss,
vår uppgift är att guida dig till
rätt utrustning.

SAB Elteknik AB
Honungsgatan 10, 432 95 Varberg
Tel 0340-20 33 00
info@sabp.se www.sabp.se

