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Meerdradige koperdraad, doorsnede 1mm2 
met uitstekende geleidbaarheid : lengte  
tot 800 m per installatie !

Vertind koper, beperkt oxydatie en 
vergemakkelijkt het solderen.

Compatibel met koppelstukken 3M, Hella 
en andere.

NIET GIFTIG (norm ACS) en zonder 
dierlijke vetten.  Trekt knaagdieren niet 
aan!

Dubbele, hermetische isolatie, ongevoelig 
aan vocht, geschikt voor onderwater 
gebruik (AD8)

Buitendiamter 4mm, geschikt voor de 
meeste kabellegmachines (aanpasstukken 
beschikbaar)

Grote mechanische weerstand.

Gemerkt met metrische nummering (400 
-> 0) Blauwe kleur, gemakkelijk terug te 
vinden in de grond.

Geeft geen enkele vermindering of storing 
van het magnetisch veld (geen 
bijkomende metalische 
beschermingshuls)

BESCHRIJVING RMC 400



VOORSTELLING TOEBEHOREN OSVAN

INSTALLATIE

OSVAN heeft de “Robot Mower Cable” speciaal 
voor robotmaaiers op punt gesteld. Deze draad, 
die ingegraven wordt, lost de meeste bekende 
problemen met standaard begrenzingsdraad op: 
hij is extreem flexibel, 100% waterdicht (AD8) met 
een mantel in een materiaal dat  niet giftig is, 
zonder dierlijke vetten, en dat de knaagdieren 
niet aantrekt. Na verscheiden jaren gebruik 
hebben de voortverkopers kunnen vaststellen dat 
er een hele sterke daling volgt van interventies ten 
gevolge van degradatie van de draad. Daaruit volgt 
minder geld- en tijdsverlies en bovendien een 
beduidend grotere klantentevredenheid bij de 
robotmaaier-bezitter.

De plaatsing van de “Robot Mower Cable” gebeurt 
op dezelfde manier als met de standaard 
begrenzingsdraad. De draad kan met de meeste 
kabellegmachines geplaatst worden. De 
aansluitingen gebeuren op dezelfde manier met 
solderen of met waterdichte connectoren. Eerst 
wordt de eerste kabel buitenmantel weggehaald 
met de OSVAN-kabeltang. De installatie is dus 
eenvoudig met een draad van hoogwaardige 
kwaliteit. OSVAN stelt u connectors voor,  
aanpassingsstukken voor uw bestaande 
kabellegmachine en  robotmaaiers garages. 

Voor een gemakkelijke, veilige en 
professionele  installatie

       Hermetische Connectors  IP67 
“in lijn” of “T” (voor geleidingsdraad)

    
       Tang om snel en gemakkelijk 
       te ontmantelen 

       Aanpassingsstukken 
       voor kabellegmachines

       Robotmaaiers garages 

Niet giftig, geen dierlijke 
vetten, trekt knaagdieren 

niet aan


