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Bos introduceert een nieuw concept verdeelunits van slagvast en stootvast kunststof (met de eigenschappen van rubber).
De serie van boxen in diverse maten en met verschillende accessoires wordt door ons geïntroduceerd onder de naam eBosBox.
De boxen kunnen mechanisch vergrendeld worden doormiddel
van de gemonteerde sluitingen, die voorzien kunnen
worden van borgpennen of hangsloten. Deze boxen kunnen
onderling gekoppeld worden d.m.v. een eBosBox Box to Box
koppelkabel.
Indien er minder aansluitpunten of een lager amperage op een
locatie benodigd is, kunt u de eBosBox units afkoppelen en
separaat gebruiken.

Duurzaam transport

Maak uw stroomvoorziening op maat door het samenvoegen
van diverse eBosBox uitvoeringen. Zo kunt u de verschillende
standaardconfiguraties gemakkelijk omtoveren tot een
maatwerk box!

De kasten zijn ideaal voor gebruik waar tijdelijk stroom
gevraagd wordt op de bouw, industrie, scheepvaart,
evenementen en defensie.

Bos Elektro heeft bij de ontwikkeling van de eBosBox rekening
gehouden met compacte afmetingen met als doel eenvoudig te
stapelen en transporteren op Europallets.
Dit levert veel logistieke voordelen. De eBosBox is dan ook zeer
geschikt bij werken waar compact vervoer vereist is. Denk hierbij
aan transport in (zee)containers.

Alle in- en uitgangen zijn verdiept gemonteerd om
beschadigingen tijdens gebruik te beperken, en transport
gemakkelijk te maken.
Alle eBosBoxen worden conform de EN 61439-4:2013 normering
in onze gecertificeerde werkplaatsen gefabriceerd. De boxen
zijn zowel in zwart en wit leverbaar.

SMALL

De optionele voet maakt de box volledig inzetbaar. Hierdoor is
de box ook geschikt voor buitengebruik volgens de Europese
normering, denk hierbij aan bouw en sloopterreinen.
Het is ook mogelijk om de voet te verankeren waardoor de box
zeer geschikt is voor onder andere aansluitstations met vaste
aansluiting (zeehavens), steigers en op verdiepingen waar de
kans op afschuiven/vallen aanwezig is.
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Stel uw eigen

BosBox samen:

Beveiliging
Contactmateriaal

aantal

Aardlekschakelaar
(aantal)

In- / doorvoer

Automaat
(aantal)

Schuko

Opties

Klemmen

Voet

CEE

Voedings-

Box to Box

250V

doos

Doorkoppeling

250V

4p 32A

5p 32A

CEE 400V

Standaard IP44

Kleur wit

Doorvoer

CEE 400V
5p 63A

IP67 waterdichtheid

PowerLock

CEE 400V

Hoofdschakelaar

.............. A

5p 125A
CEE 400V

MEDIUM
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Kleur zwart

BosBox

LARGE
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GREENLABEL
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HOLLAND				BELGIË
Kwaliteit

Bos elektro bv
Hoofdvestiging:
Oscar Romerolaan 12
1216 TK Hilversum

Postadres
Postbus 51
1230 AB Loosdrecht

Kabeldivisie &
Distributiecentrum
Loosdrechtseweg 206
1215 KD Hilversum

Bos elektro België bvba
T: +32 (0) 50 344 585
F: +32 (0) 50 344 586

T: +31 (0)35 623 6000						
F: +31 (0)35 623 5968
info@boselektro.com
www.boselektro.com

www.boselektro.com

ISO 9001
www.dekra-seal.com
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