
MOBIL FORDELER MED HÅNDTAK

EverBOX® Grip 
 Med grep  
om alt!

NYHET



EverBOX® Grip 
En helt ny tilnærming til mobil fordeling!

Hos MENNEKES er den viktigste drivkraften for innovasjon 
og utvikling den nære dialogen med kundene våre. Denne 
dialogen gjør at vi kan imøtekomme spesifikke krav individuelt 
og fleksibelt. Dessuten har vi på denne måten alltid et 
realistisk inntrykk av hvilke løsninger som trengs i praksis 
på de mange forskjellige områdene innen industrien. Når vi 
vet hvordan hverdagen til våre brukere ser ut, kan vi la oss 
inspirere til nye produkter. Slik var det også med den nye 
mobile fordeleren EverBOX® Grip!

Mobil, stabil og lett å håndtere! Det er en kort sammenfatning 
av spesifikasjonene for denne nye mobile løsningen. 
Implementeringen er like konsekvent og kompromissløs.

Alt begynte i tett dialog med en kunde i verftsindustrien. 
Her finnes de vanskeligste betingelsene man kan finne 
for en mobil fordeler. Mobil betyr i denne sammenhengen 
"høymobil", stabil betyr "nesten evigvarende" og håndterlig 
betyr "skal kunne bukseres gjennom svært trange rom". 
Resultatet ble så overbevisende at vi har videreutviklet den 
så det er klart til serieproduksjon.

EverBOX® Grip – mobil fordeling med grep om alt!
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EverBOX® Grip 
Oversikt over egenskapene.

Store håndtak
Håndtakene på siden gir gode muligheter til 
håndtering, og virker samtidig som støtfangere for det 
egentlige fordelerhuset.

Beskyttet, men lett tilgjengelig sikring
Sikringer under transparente betjenings-klaffer. Lett 
tilgjengelige sikringselementer.

Robust og slagfast hus
Det egentlige PE-huset til fordeleren er svært robust 
og gir topp beskyttelse for det du kobler til. Hånd-
takene fungerer som støtfangere og gir en ekstra 
sikkerhet.

Kapslingsgrad
EverBOX® Grip har kapslingsgrad IP 44. 

Enkel lagring
Håndtakene gjør at inntil fire EverBOX® Grip-fordelere 
kan stables oppå hverandre.

Stikkontakter som betjenes ovenfra
Stikkontaktene betjenes ovenfra og har en vinkel 
som gjør dem lette å nå.

Tilkobling
EverBOX® Grip fås også med fast installert tilledning 
(2 m).

Mål
530 x 370 x 320 mm
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Med EverBOX® Grip har du full kontroll, ikke minst på grunn 
av håndtakene. Disse er ikke bare et markant designtrekk 
ved EverBOX® Grip, de er også strukturen som forbinder 
de forskjellige delene av fordeleren, og som huset og 
sikringselementene er integrert i. 

Ikke minst er håndtakene praktiske når du skal bære 
fordeleren, uansett hvordan du velger å holde den. Med 
denne helt nye tilnærmingen til prinsippet "mobil fordeler" 
lover vi ikke mere enn vi kan holde når vi sier følgende: Med 
EverBOX® Grip har du grepet om mobil fordeling!
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EverBOX® Grip 
Variantene.

Mobil, stabil, håndterlig - vi har et konsekvent og 
kompromissløst løfte om resultater, og det samme gjelder for 
de tilgjengelige produktvariantene for EverBOX® Grip! 

Vi har fire standard utstyrsvarianter som passer optimalt 
for alle vanlige bruksmåter. Du finner mer informasjon om 
produktprogrammet på www.MENNEKES.com.

Artikkel nr. 9504441SW Artikkel nr. 9502956RTArtikkel nr. 9504454SW Artikkel nr. 9504467RT2 3 41

Fordeler IP 44
Artikkel nr. 9504441SW 
• 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
• 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
• 6 SCHUKO®
• 1 FI/LS 16 A, 4 p, C, 0,03 A
• 6 FI/LS 16 A, 2 p, C, 0,03 A
•  2 m tilledning H07RN-F5G4 

med CEE-plugg 32 A, 5 p, 400 V

Fordeler IP 44
Artikkel nr. 9504454SW 
• 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
• 8 SCHUKO®
• 1 FI/LS 16 A, 4 p, C, 0,03 A
• 8 FI/LS 16 A, 2 p, C, 0,03 A
•  2 m tilledning H07RN-F5G2,5  

med CEE-plugg 16 A, 5 p, 400 V

Fordeler IP 44
Artikkel nr. 9502956RT  
• 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
• 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V 
• 8 SCHUKO®
• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
• 2 LS 16 A, 3 p, C
• 8 LS 16 A, 1 p, C
•   2 m tilledning H07RN-F5G4  

med CEE-plugg 32 A, 5 p, 400 V

Fordeler IP 44
Artikkel nr. 9504467RT
• 1 CEE 16 A, 4 p, 230 V
• 6 SCHUKO®
• 1 FI/LS 16 A, 4 p, C, 0,03 A
• 6 FI/LS 16 A, 2 p, C, 0,03 A
•  2 m tilledning H07RN-F5G2,5  

med CEE-plugg 16 A, 4 p, 230 V 
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Idéen ble født på et verft og utviklet til skipsbygging, deretter 
produsert for å brukes overalt hvor plassen er begrenset 
og betingelsene er vanskelige - nå er EverBOX® Grip klar til 
innsats for deg!

Det være seg til kjelekonstruksjon, for arbeid på og i 
rørledninger, i tunneler eller gruveganger, men også til 
krevende bruksområder utendørs – EverBOX® Grip når 
toppformen når det blir skikkelig trangt. 

Også når det er tilstrekkelig plass, vil du komme til å sette 
pris på den praktiske, kompakte konstruksjonsmåten 
samt stabiliteten: for stålkonstruksjon, sceneteknikk 
bergingstjenester, brannvern eller beredskapsinnsats!

På Internett kan du finne ut mer om bruksområdene til 
EverBOX® Grip og også de andre mobile fordelerne våre samt 
flere industrielle plugginnretninger av høyeste kvalitet!  

Besøk oss på www.MENNEKES.com

Kjelekonstruksjon

Stålkonstruksjon og gruvedrift

Bruksområder utendørs

Verft

Tunnel- og kanalanlegg

Eventer og sceneanlegg

En fordeler
for alle tilfeller …

 Overalt hvor mennesker og materialer  
 må få plass i i trange rom, EverBOX® 
Grip den perfekte følgesvennen. Fordi det 
er nettopp slike trange plassforhold den er 
utformet for.
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MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214 

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com


