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De ABL SCHUKO-stekker
De perfecte verbinding

Onze expertise in dit segment berust op bijna 100 jaar ervaring in de  
ontwikkeling en productie van stekkersystemen. In 1925 vond onze  
oprichter, Albert Büttner, de SCHUKO-stekker uit – vandaag het meest 
gebruikte stekkersysteem ter wereld.

We ontwikkelden de traditionele rubberen SCHUKO-stekker in de loop  
van de tijd verder, het assortiment werd met meer internationale  
standaards uitgebreid. De series Professional en Hightech staan voor  
een nieuwe generatie moderne SCHUKO-stekkersystemen. Deze  
zijn extreem belastbaar en heel eenvoudig aan te sluiten.

Nieuwe materialen, zoals de sterk belastbare kunststofsoort Elamid,  
zorgen voor een lange levensduur en zijn bestand tegen de hoogste  
mechanische belasting. De verschillende series van ABL worden  
o.a. gebruikt op bouwplaatsen, in bedrijven, in de industrie en in de 
evenementenbranche.
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De voordelen van de  
SCHUKO stekkersystemen

Elamid
Wij garanderen de onovertroffen resistentie en slagvast-
heid van onze producten die zijn gemaakt van Elamid, 
een hoogwaardige kunststof. Elamid heeft een hoge  
chemische resistentie en UV-resistentie en een uiterst 
brede temperatuurtolerantie (van -40°C tot 80°C). 
Producten van Elamid, zoals de producten uit ons High-
tech-assortiment, zijn perfect voor bouw- en industriële 
toepassingen.

Elamid 2K
Met de Elamid 2K-technologie zijn we erin geslaagd  
de perfecte combinatie van rubber en Elamid te creëren. 
Het resultaat is een reeks hoogwaardige producten,  
geschikt voor zware toepassingen op bouwterreinen  
en industriële locaties.
De stekkers en koppelingen van onze Professional- 
serie zijn dankzij Elamid 2K zeer robuust, goed in de  
hand liggend, glijvast en vormstabiel. 

Spanningsindicator
Wilt u de spanning controleren? Geen probleem.  
De spanningsindicator voor ABL-koppelingen en  
verdeeldozen maken een einde aan de vervelende  
dubbele controles op bouwplaatsen.

Snelsluiting
Voor een snelle en zekere verbinding van handgreep en 
contactdrager hebben wij de ABL-snelsluiting ontworpen. 
Een kwartslag is voldoende om een veilige verbinding 
tussen handgreep en contactdrager tot stand te brengen.
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De SCHUKO Professional – 
Onze sterkste stekker
Een overzicht

Snelsluiting Knikbeschermingstuit beschermt 
kabel tegen breuk

Hoogwaardige schroefverbinding 
onverliesbaar

UV-resistent, hitteresistent en 
kouderesistent

Spanningsweergave  
(Gloeilampje)

Korte montage tijd dankzij  
grote aansluitruimte

Tot 4 TON overrijdbaar De enige SCHUKO-stekker  
met IP54

Beschermd tegen stof conform 
IP54

Voor zware mechanische  
belasting

Perfecte verbinding van rubber  
en ELAMID 

Goede handvorm en gripvast
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SCHUKO Professional
Stekkers en koppelingen

PRODUCTNR KLEUR g / STUK VE

1529100 zwart 91 5

1529140 rood / zwart 91 5

1529160 grijs / zwart 91 5

PRODUCTNR KLEUR g / STUK VE

1589200 zwart 166 5

1589240 rood / zwart 166 5

1589260 grijs / zwart 166 5

PRODUCTNR KLEUR g / STUK VE

1173503 zwart 426 5

1173543 rood / zwart 426 5

1173563 grijs / zwart 426 5

Stekker van Elamid 2K

met snelsluiting en pen- en randaarde SCHUKO  
en Franse/Belgische norm

Koppeling van Elamid 2k

met spanningsindicator, snelsluiting  
en zelfsluitend deksel

Verdeeldoos van massief rubber 

met spanningsindicator en 
zelfsluitend deksel
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Optimale afdichting en  
kabelgeleiding

In 3 kleuren verkrijgbaar Kwaliteit made in Germany

Onverliesbare schroeven Ruime montageruimte Tot 1 TON overrijdbaar

Montage vriendelijk Met externe trekontlasting Maar één schroevendraaier nodig

SCHUKO Hightech – 
Onze allround-stekker
Een overzicht
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SCHUKO Hightech
Stekkers en koppelingen

Stekker van Elamid

met dubbel aardingssysteem conform SCHUKO  
en Franse/Belgische norm

PRODUCTNR KLEUR g / STUK VE

zonder contactbeveiliging 1579100 zwart 75 10

met verhoogde aanrakingsveiligheid 1579000 zwart 75 10

zonder contactbeveiliging 1579140 rood 75 10

met verhoogde aanrakingsveiligheid 1579040 rood 75 10

zonder contactbeveiliging 1579150 blauw 75 10

met verhoogde aanrakingsveiligheid 1579050 blauw 75 10

Elamid koppeling

PRODUCTNR KLEUR g / STUK VE

met kraag en deksel 1579300 zwart 98 10

met verhoogde aanrakingsveiligheid / 
met kraag en deksel 1579200 zwart 98 10

met kraag en deksel 1579340 rood 98 10

met verhoogde aanrakingsveiligheid / 
met kraag en deksel 1579240 rood 98 10

met kraag en deksel 1579350 blauw 98 10

met verhoogde aanrakingsveiligheid / 
met kraag en deksel 1579250 blauw 98 10

Elamid Kupplung

PRODUCTNR KLEUR g / STUK VE

1519100 zwart 78 10

1519140 rood 78 10

1519150 blauw 78 10
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