
Ledningskanaler



Specifkationer
• Optimal lågtilpasning der giver let på- og afmontage
• Lågkontur 90°
• Ledningsholdere på alle kanaler fra 80mm højde
• Afbrækningssteder på inner og ved bunden
• Intern opdeling ved 100 mm bredde
• Montagehuller i bunden iht. DIN EN 50085-2-3, identisk for alle længder, 

enkelt række op til 60 mm bredde, 3-rækker fra 80mm bredde
• Finne bredde 6.5 mm
• Slot bredde 4.5 mm
• Materiale: Hård PVC, bly-fri, brandhæmmende, selvslukkende 
  temperatur stabil op til 60 °C
• Farve: grå, RAL 7030
• Test VDE, UL/CSA, IMQ
• 2 m længder

EANnummer Varenummer Dimension (BxH)
 RH229246- 25x40
 RH229247- 25x60
 RH229248- 25x80
 RH229208- 30x60
 RH229223- 30x80
 RH229206- 40x40
 RH229210- 40x60
 RH229226- 40x80
 RH229237- 40x100
 RH229207- 60x40
 RH229213- 60x60
 RH229227- 60x80
 RH229238- 60x100
 RH229216- 80x60
 RH229228- 80x80
 RH229218- 100x60
 RH229230- 100x80
 RH229240- 100x100
 RH229220- 120x60
 RH229236- 120x80

Ledningskanaler type METRA



Speciikationer
• Materiale: PVC 1309 (testet op til højde 75 mm iht. UL 94 V0,
  Test No. E167546)
• UL-godkendt
• Brandhæmmende, selvslukkende iht. VDE/UL 94 V0
• Temperatur område:  -5° C to +60° C
• Farve: RAL 7030 grå
• 24 dimensions
• Montagehuller iht. DIN 43659
• Ledningsholdere i de højere ledningskanaler
• Nem afbrækning af inner p.gr.a. afbrækningssteder i sidevæggene

EANnummer Varenummer Dimension (BxH)
9004840190830 RH724243- 25.0X25.0
9004840190984 RH726856- 25.0X75.0
9004840190847 RH725142- 37.5X37.5
9004840190861 RH725152- 37.5X50.0
9004840190922 RH725182- 37.5X62.5
9004840190991 RH726866- 37.5X75.0
9004840190854 RH727152- 50.0X37.5
9004840190878 RH725162- 50.0X50.0
9004840190939 RH725192- 50.0X62.5
9004840191004 RH726876- 50.0X75.0
9004840190885 RH725172- 62.5X50.0
9004840190946 RH725202- 62.5X62.5
9004840190892 RH727172- 75.0X50.0
9004840191011 RH726886- 75.0X75.0
9004840190953 RH725212- 87.5X62.5
9004840191028 RH726896- 100.0X75.0
9004840191066 RH734465- 100.0X100.0
9004840190915 RH727212- 125.0X50.0

Ledningskanaler DIN
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Hos MTO electric a/s går vejen til succes altid gennem 
god kundeservice. Med MTO får du derfor en pålidelig 
og kompetent samarbejdspartner, der altid yder en høj 
service og den ekstra indsats, der skal til for at sikre, at 
du som kunde altid får de bedste produkter til den bedste 
pris.

Vores strategiske fokus på kundeservice, l eksibilitet 
og økonomi gør os i stand til at levere kundetilpassede 
løsninger med specielle tekniske data, dimensioner, hult-
agning eller farver. Og alle vores produkter forhandles 
gennem et landsdækkende netværk af forhandlere og 
grossister.

Hos MTO har vi altid mere end 4.500 forskellige varer 
på lager, og har du brug for et produkt, vi ikke ligger inde 
med, skaffer vi dem gerne hjem fra vores leverandører 
med kortest mulig leveringstid. Vores kernekompetencer 
er kapslingsløsninger samt el-komponenter til elsty-
ringer.

Gennem tiden har vi fået etableret nogle unikke relationer 
til vore leverandører, der sikrer os og vore kunder l eksi-
bilitet, leverancesikkerhed og høj kvalitet, der tilsammen 
gør MTO til en effektiv, enkel og attraktiv virksomhed for 
både kunder og medarbejdere.

Vi har et stort lagerført program i skabe, bokse og nødv-
endigt tilbehør til disse samt el-komponenter og nichep-
rodukter, som henvender sig bredt til kunder inden for el-
sektoren. Vores primære kundegrupper er OEM industri, 
tavlebyggere, grossister, elektroværksteder og servicei r-
maer. Vi opererer udelukkende i B2B-markedet.

MTO electric a/s er et privatejet aktieselskab, der ejes 
af Michael Johansen og Mads A. Velbæk. Medarbejder-
staben består af 7 højt kvalii cerede personer, for hvem 
kvalitet, sparring, faglig stolthed, humor, dynamik og ud-
vikling er blandt de vigtigste nøgleord i hverdagen. Det er 
disse medarbejder, som sammen med 25 leverandører 
gør det muligt for MTO at tilbyde en bred vifte af løsninger 
og know-how.

MTO electric a/s er beliggende i Vejle, hvor vi har til huse 
i 2.500 m2velindrettede lokaler. 
Vores åbningstid er 8:00 til 16:00, fredag dog til 15:00. Vi 
tilstræber dag-til-dag levering ved ordre inden kl. 15 på 
alle vores A produkter. B produkter hjemtages med kort-
est mulige leveringstid.

Læs mere om MTO på vores hjemmeside: 
www.mto-electric.dk
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MTO electric a/s præsenterer en buket af velestimerede 
leverandører til den danske industri og el-branche

Yderligere informationer kan rekvireres hos:

Stiftsvej 14
DK - 7100 Vejle
Telefon: 75 800 310

Fax: 75 800 320
info@mto-electric.dk
www.mto-electric.dk


