
Klauke: Samarbejdspartner til din elinstallation

FORBINDELSESLØSNINGER TIL 
VINDMØLLER

Klauke.com



... det er vores motto. 
Siden 1960 har vi været den rigtige samarbejdspartner, når det drejer sig om elektriske for-
bindelsesmaterialer. "Made by Klauke" er ikke bare en selvfølge – vi udvikler vores egne ideer, 
sørger for det perfekte design, producerer selv og stiller de højeste krav til den perfekte forbin-
delse. Vi tester regelmæssigt på vores eget laboratorium og hos uafhængige testinstitutter. På 
denne måde sikrer vi, at vi kun tilbyder vores kunder produkter, der er af fremragende kvalitet 
og afstemt efter hinanden, dvs. en 
perfekt forbindelse.

Det faktum, at vi forstår vores arbejde, afspejles i vores brede sortiment. Vi tilbyder løsninger 
inden for elektrisk forbindelsesteknik fra 0,14 til 1.000 mm² 
og til næsten alle udfordringer inden for elektrisk installation. Som trendsættere har vi 
udviklet vores egen serie af kabelsko (R-serien) og arbejder tæt sammen med 
vores kunder for at finde individuelle løsninger til forskellige 
anvendelsesområder. 

HØJESTE KVALITET – MADE BY KLAUKE
Altid en sikker forbindelse ...

Fra udvikling ... ... via fremstilling ...



Ved fremstillingen af vores ka-
belsko lægger vi stor vægt på 
de bedste materialer, og derfor 
bruger vi kobber og aluminium 
med høj renhed, som sikrer per-
fekt elektrisk forbindelse. Det 
bløde kobber sikrer et optimeret 
materialeflow under presning, der 
reducerer behovet for kraftanven-
delse.

... til det færdige slutprodukt ... ... med den mest moderne teknik.

SIDEN 1960



VORES LØFTE
Klauke tager dine specifikationer al-
vorligt.
For os betyder "Made by Klauke", at 
alle produkter er fremstillet af den 
højeste kvalitet



For os er det ikke nok at overholde standarden. Når det drejer 

sig om sikkerhed, brugervenlighed og robusthed opfylder 

Klauke-produkter de højeste krav og rækker videre end stan-

darder. Vi er først tilfredse, når du er tilfreds.

Certificerede kvalitetsstyringssystemer fra Klauke-virksomhed-

erne

–  ISO 9001:2015 - Kunde- og procesorienteret 

  kvalitetsstyringssystem

–  IATF 16949:2016 - IATF 16949-standarden går videre end 

  DIN ISO 9001 og er den internationalt 

  anerkendte standard for kvalitetsstyringssystemer 

  i bilindustrien.

–  ISO 14001:2015 - Miljøstyringssystem til løbende 

  forbedring af miljøresultat

Virksomhed

–  ISO 14001

–  ISO 9001

Forbindelsens kvalitet

–  IEC 61238-1 (klasse A)

–  UL 468A-468B

–  DNV

Værktøjssikkerhed

–  IEC 62841-1

–  VDE iht. REG. F647 

For at kunne tilbyde vores kunder den højest mulige sikkerhed, 

og for at du kan tilbyde dine kunder det samme, testes vores 

produkter af testinstitutter, der er certificeret i henhold til ISO 

17025. Det sikrer, at intet resultat tilsløres, og at resultaterne 

er 100 % pålidelige. Testene omfatter alt fra forbindelsesmate-

rialet til vores værktøjer. På den måde sikres det, at produktet 

opfylder kravene fra markedet, og at kvaliteten garanteres, 

fordi egnethedstest udføres som en del af kvalitetssikringen. Vi 

udfører faldtests, brændbarhedstest, funktionssikkerhedstest 

samt træktests af forbindelser og meget mere.

PÅ DEN SIKRE SIDE MED KLAUKE
Sikker og pålidelig kvalitet

CERTIFIKATER



EN TOTALLØSNING TIL KVALITETSVINDMØLLER

Vindmøller spiller en stor rolle i produktionen 
af grøn strøm. Der 
gælder strenge sikkerhedskrav for installa-
tionen. Derfor er det altafgørende at overholde 
de gældende kvalitetskriterier både 
for materialet og for de elektriske forbindelser. 
 
Når det drejer sig om sikre og pålidelige ka-
belforbindelser, har Klauke dokumenteret sin 
ekspertise i mere end 60 år. Fra udvikling og 
design til kundespecifikke løsninger, fremstill-
ing og service er Klauke branchens førende 
inden for forbindelsesmaterialer og
værktøjer til elindustrien.

Til de forskellige el-
tekniske komponenter i en vindmølle 
har vi de helt rigtige Klauke-
værktøjer og det tilhørende 
Klauke-forbindelsesmateriale. Uan-
set om det drejer sig om tilslutning af 
generatoren, eltavlen eller transforma-
toren, så opnår du sikkert og pålideligt 
det optimale installationsresultat med 
Klaukes systemteknik. 



EN TOTALLØSNING TIL KVALITETSVINDMØLLER

Generator 
EK60VP/FT

EKM6022

ESM50EKM60ID

ES32ML

Rørkabelsko, Cu EK30IDML EKWF120MLTerminalrør

Pressekabelsko, Al/Cu

Eltavle

Transformator



ELTAVLE-
INSTALLATION



EK WF 120 ML
Batteridrevet hydraulisk presseværktøj til terminalrør 
6-120 mm²
• Sikker og enkel presning med innovativ teknik
• Firkantet presning for optimal kompatibilitet med 
 gængse klemmer
• Det er ikke nødvendigt at bruge presseindsatser ved 
 EKWF120ML, da den firkantede mekanisme er fleksibelt 
 tilpasset formen på det pågældende terminalrør

• Der skal ikke anvendes presseindsatser 
 på grund af den unikke dornpresning

NY

NY
EK 30 ID ML
Batteridrevet hydraulisk presseværktøj 
6-120 mm²



SPAR 
39 % 
AF TIDEN

EKM 60/22 
Batteridrevet hydraulisk 
presseværktøj 6-300 mm²

• Ekstremt hurtigt:
 Automatisk 
 returstop (ARS) 
 til positionsstyring 
 ved multipresning

Hastighedsprøve
Automatisk returstop (ARS)

Med ARS           22 sek.

Uden ARS              36 sek.

• Klauke micro med intuitiv PowerSense-funktion 
 kombinerer fordelene ved manuelle pressetænger med 
 det praktiske ved batteridrevne hydrauliske presseværktøjer 
• Fremragende presseresultater med et minimum af kraftanstrengelse

EK 50 ML
Elektromekanisk pressetang 0,5-50 mm²

med en 95 mm² pressekabelsko Al/Cu med seks presninger



Pressekabelsko, Al/Cu og 
aluminium, fortinnet
Al/Cu: 16-400 mm2, aluminium: 16-500 mm2

Rørkabelsko, Cu, normal udgave
6-400 mm2, R-serien

Rørkabelsko til tilslutning af 
koblingsudstyr, Cu, normal udgave 
35-300 mm²

Isoleret terminalrør 
iht. DIN med Easy Entry

Isolerede pladekabelsko 
0,1-6 mm²

• Til trækaflastede forbindelser af Al-ledere 
 iht. DIN EN 60228
• Rørdiameter iht. DIN 46329

• Til flertrådede runde ledere, fx iht. DIN EN 60228 klasse 2
• Egnet til fintrådede ledere i kombination med EKM 60 ID
• Til rundpressede sektorledere

• Til flertrådede runde ledere, fx iht. DIN EN 60228 klasse 2 
• Egnet til fintrådede ledere i kombination med EKM 60 ID
• Til forskruning i koblingsanlæg med reduceret tilslutningsområde

• Til fintrådede og ekstra fintrådede ledere, fx iht. DIN EN 60228 klasse 5  
 og 6
• Easy-Entry-isolering til splejsningsfri kabelindføring
• Fås med alternative farvekodninger

• Til fintrådede og ekstra fintrådede ledere, fx iht. DIN EN 60228 klasse 5  
 og 6 
• Iht. DIN 46237
• Hårdlodningsproces af høj kvalitet i presseområdet

EKM 60/22 
Batteridrevet hydraulisk 
presseværktøj 6-300 mm²

• Til runde ledere, fx iht. DIN EN 60228 klasse 2, 5 og 6
• Iht. DIN 46234
• Hårdlodningsproces af høj kvalitet i presseområdet

Pladekabelsko iht. DIN, Cu 
0,5-240 mm²



GENERATOR- 
INSTALLATION



EKM 60 ID
Batteridrevet hydraulisk presseværktøj 
10-240 mm²
• Ekstra stort presseområde med den innovative 
 to-trins-teleskopcylinder 
• Dornpresning – der skal ikke anvendes 
 presseindsatser  

• EKM6022 har et 
 meget stort presseområde på op til 300 mm² 
• Der kan bruges udskiftelige
 presseindsatser i serie 22

EKM 60/22
Batteridrevet hydraulisk presse-
værktøj 6-300 mm²

EK 60 VP/FT
Batteridrevet hydraulisk presseværktøj
16-300 mm²
• Velegnet til presning af rørkabelsko og presseforbindere 
 Normal udgave og fintrådede og ekstra fintrådede ledere op til 
 300 mm²
• 4-punkts-dornpresning med patenteret centreringssystem, 
 der skal ikke anvendes presseindsatser 
• Også velegnet til tilslutning af generatorviklinger



TRANSFORMATOR-
INSTALLATION



EKM 60 ID
Batteridrevet hydraulisk presseværktøj
10-240 mm²
• Ekstra stort presseområde med den innovative 
 to-trins-teleskopcylinder 
• Dornpresning – der skal ikke anvendes 
 presseindsatser  

• EKM6022 har et meget stort   
 presseområde på op til 300 mm² 
• Der kan bruges udskiftelige
 presseindsatser i serie 22

EKM 60/22
Batteridrevet hydraulisk presse-
værktøj 6-300 mm²

EK 120/42
Batteridrevet hydraulisk presseværktøj 
16-400 mm²
• Op til 60 % færre presninger med bred presning 
 sammenlignet med 6 tons værktøjer
• C-hoved med meget stort presseområde op til 400 mm²



FORBINDELSES-
MATERIALE 
TIL INSTALLATION AF GENERATOR OG 
TRANSFORMATOR



Pressekabelsko, Al/Cu og   
aluminium, fortinnet
Al/Cu: 16-400 mm2, aluminium: 16-500 mm2

Rørkabelsko, Cu, normal udgave
6-400 mm2, R-serien

• Til trækaflastede forbindelser af Al-ledere 
 iht. DIN EN 60228
• Rørdiameter iht. DIN 46329

• Til flertrådede runde ledere, fx iht. DIN EN 60228 klasse 2• 
Egnet til fintrådede ledere i kombination med EKM 60 ID
• Til rundpressede sektorledere
• Fås også som presseforbinder
• Fås i vinklet udgave (90° og 45°)

Rørkabelsko, Cu
10-300 mm2, F-serien

Presseforbinder, Al/Cu og aluminium
Al/Cu: 10-300 mm2, aluminium: 16-300 mm2

C-klemmer, Cu, 
Multiklemmer
6-185 mm², MCK

• Til fintrådede og ekstra fintrådede runde ledere, fx iht. DIN EN 60228 klasse 5 og 
6
• Tilpasset rørdiameter til fintrådede og ekstra fintrådede ledere
• Den særlige munding sikrer nem indføring af splejsede ledere
• Fås i vinklet udgave (90° og 45°)

• Til trækaflastede forbindelser med aluminiumsledere iht. DIN EN 60228 (Al/Cu)
 og aluminiumskabler iht. DIN EN 50182
• Med talkode for korrekt værktøjsvalg

• Til trækaflastede kobberkabler, fx iht. DIN 48201-1
• Velegnet til forgrening af ledere med uens tværsnit, 
 fx iht. DIN EN 60228 klasse 1 og 2
• Ikke nødvendigt at skære hovedlederen over



KLIPPEVÆRKTØJER 



• ES32FML er velegnet til klipning 
 af fintrådede og ekstra fintrådede kobberledere
• ES32ML er designet til klipning 
 af flertrådede kobber- og aluminiumsledere
• Begge værktøjer har et slankt 
 skærehoved, der er velegnet til trange plads-
 forhold

ESM 50
Batteridrevet hydraulisk klippeværktøj 
Ø 50 mm til kobber - og aluminiumsledere

ES 85 / ES 105
Batteridrevet hydraulisk klippeværktøj 
Ø 85 mm/Ø 105 mm til kobber- og 
aluminiumskabler med tynd stålarmering

ES 32 F ML / ES 32 ML
Batteridrevne hydrauliske klippeværktøjer 
Ø 32 mm 

• Højtydende værktøj til klipning af 
 kobber- og aluminiumsledere 
 (også fintrådede)
• Tidsbesparelse ved flere klip 
 med returstop
• Meget lav vægt (3 kg)
• Optimalt tyngdepunkt

• Tidsbesparelse ved flere klipninger 
 med innovativ åbningsmekanisme
• Også velegnet til fintrådede kabler 
 (afhængigt af kabeltype)
• Ergonomisk at arbejde med pga. 
 afbalanceret tyngdepunkt



TOGETHER

KLAUKE.COM/NYHEDSBREV

Gustav Klauke GmbH  Tlf.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Auf dem Knapp 46  Klauke-Info@Emerson.com
D-42855 Remscheid, Germany Klauke.com

Modtag opdaterede oplysninger om produkter, tjenester og kampagner.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev:

Følg os!
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Emerson Commercial & Residential Solutions
Key Account Manager, Scandinavia
Frank Bjerregaard
Karlslunde 2690 Danmark

Mobil:  +45 4149 5173
Frank.Bjerregaard@Emerson.com


