
20 cm Kabelbinders met Montagegat - 4 mm Breed, 52 mm Bundeldiameter, 22 kg 
Treksterkte, Zelfsluitende Nylon 66 Snelbinders met Schroefgat, UL Listed, 100 stuks

Productcode: CBMZTS10N8

Deze large kabelbinders met montagegaatje zijn handig om meerdere kabels te bundelen en 
beveiligen. Met deze set van 100 witte tyraps, heeft u er steeds voldoende bij de hand als u kabels 
over een langere afstand wil aanleggen en organiseren.

Deze kabelbinders uit kunststof beschikken over een montagegaatje (diameter 5 mm) zodat u de 
kabels na het bundelen makkelijk tegen een muur of ander oppervlak kan bevestigen. Deze 
snelbinders zijn 20 cm lang en geschikt voor bundels met een diameter tot 52 mm. Ze bestaan uit één 
stuk en kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd of verwijderd, met instelbare spanning  - 
perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerk-, voedings-, of andere kabels bij u thuis of op 
kantoor.

Deze sterke en flexibele tyraps zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn rigoureus getest om een 
gewicht van maximaal 22 kg te ondersteunen. Ze zijn ook UL Approved met UL94 V-2 
brandbestendigheid rating en CE & Lloyd's Register gecertificeerd.

StarTech.com biedt diverse kabelbinders aan in verschillende lengtes en kleuren voor een brede 
waaier aan toepassingen:

Set van 100 Stuks - 110 mm Witte Kabelbinders met Montagegat (CBMZTS10N4)

Set van 100 Stuks - 171.5 mm Witte Kabelbinders met Montagegat

Set van 100 Stuks - 219 mm Witte Kabelbinders met Montagegat  (CBMZTS10N8)

Deze tie wraps met montagegaatje worden ondersteund door een 2 jarige garantie van StarTech.com 
en gratis 24/5 technische ondersteuning. StarTech.com is al meer dan 30 jaar de eerste keuze van 
IT-professionals.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

Eigenschappen

• 100 STUKS KABELBINDERS MET MONTAGEGAATJE: Houd kabels met kabelbundeldiameter tot 52 
mm georganiseerd met deze witte trekbandjes van 20 cm; zelfsluitende tyraps om kabels makkelijk 
vast te binden; UL File Number: E97527

• MET MONTAGE OGEN: Bevestig coaxkabels, RJ11 telefoonkabels, audio-/videokabels, RJ45 
CAT5/CAT6 netwerkkabels & USB-kabels aan plinten, gipsplaten, betonnen/bakstenen muren met één 
enkele schroef of spijker.

• INDUSTRIËLE STERKTE: Gemaakt van duurzaam UL-Listed Nylon 66 materiaal; Deze tie wraps 
werden getest om gewicht tot 22 kg te ondersteunen; UL94 V-2 brandbestendigheid tot 85C; DNV-GL 
& ABS Goedgekeurd; RoHS; TAA

• ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR: De monteerbare snelbinders zijn beschikbaar in verschillende 
afmetingen: lengte 110 mm / bundeldiameter 24 mm / max. gewicht 8 kg (CBMZTS10N4); lengte 
171.5mm / bundeldiameter 40mm / max. gewicht 18 kg (CBMZTS10N6); lengte 219mm / 
bundeldiameter 52mm / max. gewicht 22 kg (CBMZTS10N8)

• STARTECH.COM VOORDEEL: De eerste keuze van IT-professionals sinds meer dan 30 jaar; Deze 
verstelbare kabelbinders genieten van een 2 jarige garantie door StarTech.com, inclusief gratis 24/5 
meertalige technische ondersteuning.

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Wit

Type behuizing Nylon 66

Lengte product 8.6 in [21.9 cm]

Breedte product 0.2 in [4.2 mm]

Hoogte product 0.1 in [1.3 mm]



Gewicht product 0.0 oz [1.4 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 100

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 12.2 in [31.0 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.1 oz [144.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 100 - Kabelbinders

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


