
INSTALLATIEMATERIALEN 
VOOR

ZONNEPANEEL
INSTALLATIES

Onderdeel van elektrotechniek

Zonnepanelen zijn momenteel erg in trek en 

Mepac en Klemko spelen daar op in door slim-

me installatiematerialen en gereedschappen te 

bieden voor de installatie ervan.

Hiermee heeft u altijd de juiste installatie-

materialen bij de hand om de klus snel en 

e�  ciënt te klaren en bent u verzekerd van een 

kwalitatief goed en hoogwaardige installatie.

De producten van Mepac en Klemko worden uit-

voerig getest in samenwerking met installateurs 

om tot de best passende oplossing te komen. 

Daarvoor kijken we niet alleen naar het product 

zelf, maar ook naar vernieuwende verpakkingen 

die de producten beschermen en verspilling 

tegengaan.

Hersluitbare zakjes

Een groot voordeel van Mepac zijn de hersluit-

bare verpakkingen waarin de bundelbanden 

worden geleverd, waardoor ze eenvoudig te 

gebruiken en weer op te bergen zijn. 

Meer weten: mepac.nl

  Mobile tool

   Inzetmatrijs MC4

   Strip- en kniptang

   Bundelbandtang

   UV-bestendige bundelbanden

JUIST UITGERUST, 
ALTIJD EFFICIËNT!



MAAK HET VERSCHIL MET ONS 
INSTALLATIEMATERIAAL.

De Mobile tool frame is een veelzijdige en 

professionele sperkrimptang speciaal ontworpen 

voor servicemonteurs. Voor deze tang zijn 24 

verschillende soorten matrijzen beschikbaar en 

is voorzien van een valbeveiligingsoog.

930602
MOBILE TOOL

Deze inzetmatrijs speciaal ontworpen voor het 

krimpen van Solar MC4 connectoren en past 

perfect in het Mobile tool frame.

Meer weten: mepac.nl of klemko.nl

930684
INZETMATRIJS MC4

Werk snel en veilig met onze bundelbandtang, 

met geïntegreerde oog, voor een consistente 

aantrekmoment als het recht afsnijden van 

bundelbanden met een breedte van 2.5 mm tot 

4.8 m.

600400
BUNDELBANDTANG

Automatische strip- en kniptang voor alle 

gangbare flexibele en massieve aders van 

0,5 t/m 6 mm².

900420
STRIP- EN KNIPTANG

Bandlengte Breedte band Max. bundeldiameter Art nr.

2,5 mm 100 mm 24 mm 453000

3,5 mm 200 mm 50 mm 453010

4,5 mm 300 mm 36 mm 453015

4,5 mm 360 mm 36 mm 453020

UV-BESTENDIGE BUNDELBANDEN
Deze extra UV-bestendige bundelbanden hebben een 

langere levensduur bij gebruik in buiteninstallaties. De bundelbanden 

zijn getest onder Noord-Europese weersomstandigheden 

en garanderen een technische levensduur van maar

 liefst 10 jaar: buiten geïnstalleerd.


