
MOBIL ELCENTRAL MED HANDTAG

EverBOX® Grip 
 Allt under  
kontroll!

NYHET



EverBOX® Grip 
Den nya lösningen för mobila 
elcentraler!
För oss på MENNEKES är ett nära samarbete med våra kunder 
den viktigaste drivkraften för innovation och utveckling. Det 
gör det möjligt för oss att helt individuellt och flexibelt ta 
hänsyn till specifika krav. Dessutom ger det oss hela tiden en 
inblick i vilka olika lösningar som industrin behöver i vardagen. 
Sådana inblickar ger ofta upphov till incitament som driver vår 
produktinnovation. Precis så var det också med vår nya mobila 
elcentral EverBOX® Grip!

Mobil, stabil och behändig! Det är en bra sammanfattning för 
den här mobila lösningen. Implementeringen är exakt lika 
konsekvent och kompromisslös.

Det hela startade med ett nära samarbete med en kund inom 
varvsindustrin. Här råder de hårdast tänkbara förhållandena 
för en mobil elcentral. Med mobil menar vi här "mycket 
mobil", stabil betyder "oförstörbar" och behändig betyder 
"måste kunna bogseras in i de snävaste utrymmena". 
Resultatet var så övertygande att vi har utvecklat den för 
serieproduktion.

EverBOX® Grip – mobil elcentral helt under kontroll!
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EverBOX® Grip 
Översikt över specifikationerna

Stora handtag
Sidohandtagen gör det lätt att hantera elcentralen 
och samtidigt fungerar de som stötfångare och 
skyddar elcentralens egentliga hus.

Skyddade säkringar men ändå lätta att nå
Säkringar under genomskinliga lock. Lättillgängliga 
säkringar.

Robust och stöttåligt hus
Elcentralens egentliga PE-hus är mycket robust 
och skyddar innehållet väl – dessutom fungerar 
handtagen som yttre stötfångare.

Handtagen finns i två färger
Alla kombinationer av EverBOX® Grip kan fås med 
antingen röda eller svarta handtag.

Skyddsklass
EverBOX® Grip har kapslingsklass IP 44. 

Enkel förvaring
Tack vare handtagen kan man stapla upp till fyra 
EverBOX® Grip på höjden.

Uttag som nås uppifrån
Uttagen, som nås uppifrån, är lätta att komma åt tack 
vare den vinklade positionen.

Anslutning
EverBOX® Grip har en fast installerad kabel (2 m).

Mått
530 x 370 x 320 mm
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Med EverBOX® Grip har du bokstavligt talat allt under kontroll. 
De båda handtagen är inte bara en tydlig designdetalj på 
EverBOX® Grip – de fungerar också som den statiska ramen 
där elcentralens hus och säkringarna är integrerade. 

I form av praktiska bärhandtag ger de också användaren 
ett perfekt grepp i olika bärpositioner. Med den här helt nya 
lösningen för mobila elcentraler lovar vi med andra ord inte för 
mycket när vi säger att du har allt under kontroll!
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EverBOX® Grip 
Varianterna

Mobil, stabil, behändig – de olika varianterna av EverBOX® 
Grip är lika konsekventa och kompromisslösa som 
beskrivningen lovar!  

Vi har tagit fram fyra standardvarianter, som alla klarar de 
vanliga användningsfallen optimalt. Dessutom kan du välja 
mellan röd (RT) eller svart (SW) färg på handtaget. 

Artikelnummer 
9502956RT

Artikelnummer 
9502969SW

Artikelnummer 
9502985RT

Artikelnummer 
9502972SW2 3 41

Elcentral IP 44
Artikelnummer 9502956RT 
Artikelnummer 9502956SW
• 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
• 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
• 8 SCHUKO®
• 1 RCD 40 A, 4 p, 0.03 A
• 2 MCB´s 16 A, 3 p, C
• 8 MCB´s 16 A, 1 p, C
•  2 m matarledning H07RN-F5G4  

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

Elcentral IP 44
Artikelnummer 9502985RT 
Artikelnummer 9502985SW
• 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
• 6 SCHUKO®
• 1 RCD 40 A, 4 p, 0.03 A
• 6 MCB´s 16 A, 1 p, C
•  2 m matarledning H07RN-F5G2,5 

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

Elcentral IP 44
Artikelnummer 9502969RT  
Artikelnummer 9502969SW
• 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
• 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V 
• 6 SCHUKO®
• 1 RCD 40 A, 4 p, 0.03 A
• 1 MCB 16 A, 3 p, C
• 6 MCB´s 16 A, 1 p, C
•   2 m matarledning H07RN-F5G4  

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

Elcentral IP 44
Artikelnummer 9502972RT
Artikelnummer 9502972SW
• 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
• 8 SCHUKO®
• 1 RCD 40 A, 4 p, 0.03 A
• 2 MCB´s 32 A, 3 p, C
• 8 MCB´s 16 A, 1 p, C
•  2 m matarledning H07RN-F5G2,5  

med CEE-kontakt 16 A, 5 p, 400 V 
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Idén till elcentralen föddes på ett varv, utvecklades för 
användning på fartyg, tillverkades för användning på alla 
platser där utrymmet är begränsat och villkoren hårda – 
EverBOX® Grip är redo!

Oavsett om det handlar om tillverkning av värmepannor, 
arbeten på och i rörledningar, i tunnlar eller gruvorter eller 
krävande utomhusanvändning – EverBOX® Grip kommer väl 
till pass när det verkligen är trångt. 

Även om det finns tillräckligt med utrymme kommer du att 
uppskatta den praktiska, kompakta formen, samt stabiliteten: 
vid ståltillverkning, scenteknik, räddningsinsatser hos 
brandkår eller katastrofskydd!

Ta reda på mer om användningen av EverBOX® Grip och 
våra andra mobila elcentraler samt andra industriella 
uttagslösningar av högsta kvalitet!  

Besök oss på www.MENNEKES.com 

Värmepannor

Stål- och gruvindustri

Utomhusapplikationer

Varv

Tunnel- och kanalbyggnation

Evenemang och 
plattformsbyggen

En elcentral 
för alla situationer …

 Överallt där människor och material  
 måste passera genom trånga 
utrymmen är EverBOX® Grip den perfekta 
följeslagaren eftersom den har tagits fram just 
för snäva utrymmen.
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MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Telefon: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214 

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com


