
Tillökning i Nexans Easy™-familj: FQ Easy™

Med FQ Easy™ har vi skapat en kabel för smidigare rörinstallation. Installationen går enkelt och fort, och är dessutom i en del fall möjlig att
utföra för en person, då man tidigare behövde vara två.

Lagom till Elmässan i Kista lanserar Nexans en ny medlem i sin redan omfattande Easy™-familj.

Gemensamt för Nexans Easy™-kablar är att de är enklare att skala, smidigare att arbeta med och säkrare att använda. Precis som sina
familjemedlemmar är nyheten FQ Easy™ en mycket lättarbetad kabel. En förbättrad konstruktion ger, förutom utmärkta skalningsegenskaper,
fem gånger lägre friktion än traditionell FK. Det innebär en snabbare och smidigare installation.

– För oss är det viktigt att utveckla produkter som förenklar installatörens vardag. Med FQ Easy™ har vi skapat en kabel för smidigare
rörinstallation. Installationen går enkelt och fort, och är dessutom i en del fall möjlig att utföra för en person, då man tidigare behövde vara två,
säger Aron Andersson, produktchef på Nexans Sweden.

FQ Easy™ har också en god beständighet mot eventuellt gjutvatten som kan tränga in i röret under gjutning av exempelvis valv.

Tydligare förpackning
I samband med lanseringen av FQ Easy™ introduceras en ny förpackning och design, som möjliggör tydligare produktinformation.

– Vi vill att det ska vara smidigt även i grossistbutiken. Med hjälp av en förbättrad förpackningsdesign har vi gjort det enklare att välja rätt
kabel. Till exempel visar en färgmarkering på etiketten tydligt vilken färg kabeln har, säger Aron Andersson. 
 
Om Nexans Easy-kablar
För några år sedan introducerades Nexans Easy™-koncept med stor framgång. Easysortimentet är ett komplett sortiment av både
installations- och kraftkablar. Gemensamt för Easy™-kablarna är att de är enklare att skala, smidigare att arbeta med och säkrare att
använda. Samtliga kablar är dessutom halogenfria vilket gör dem brandskadebegränsande. Det minskar risken för personskador vid brand
och ger stora ekonomiska fördelar eftersom kablarnas egenskaper också underlättar sanering efter brand.

Följande produkter finns tillgängliga med Nexans unika easy-egenskaper:

EXQ Easy™ 300/500 V 1,5–2,5 mm²
EQLQ Easy™ 450/750 V 1,5–2,5 mm²
FXQ Easy™ 1 kV 1,5–16 mm²
AXQ Easy™ 1 kV 16-35 mm²
AXQ Easy™ 1 kV 50-300 mm²
Nyhet: FQ Easy™ 450/750V H07Z1-R
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Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og
resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder:
elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter
(veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende
innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre
industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte
samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på
cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.


