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FIBOX INTRODUCEERT “ALU CLASSIC”, NIEUWE
ALUMINIUM BEHUIZINGEN NAAR BEPROEFD ONTWERP
Met de nieuwe aluminium behuizingen, grijpt Fibox terug op een
traditioneel ontwerp. Soms is minder meer: de nieuwe varianten zijn
met minder bevestigingspunten uitgerust dan de bestaande modellen
uit het assortiment, en beschikken over solide bevestigingssteunen in
de korte zijden van de onderbak, hetgeen door eindgebruikers zeer
gewaardeerd wordt.
Vanaf nu zijn vijf modellen in zowel een actuele als een klassieke
uitvoering verkrijgbaar, optimale flexibiliteit voor de eindgebruiker.
Overige pluspunten:
•

Optimale inbouwruimte,
meer dan vergelijkbare
modellen in de markt.

•

Minder gewicht,
daardoor is het
eindproduct lichter.

•

Uitmuntende
oppervlakte-afwerking,
meer toegevoegde
waarde aan het
eindproduct.

Doordat de inbouwruimte relatief groot is, kan de stap naar een groter
en duurder model veelal voorkomen worden, bij de toepassing van
andere behuizingen is dit vaak niet te vermijden.
Fibox aluminium behuizingen voldoen aan IP 66 en IP 67 en zijn zeer
slagvast; IK 08. Ze kunnen uitstekend worden toegepast in agressieve
omgevingen en beschikken over een goede chemische bestendigheid en
zijn RoHS conform.
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Model
ALC 081306
ALC 081806
ALC 122208
ALC 161609
ALC 162609

Afmetingen (buitenmaten)
81 x 127 x 57
81 x 177 x 57
125 x 222 x 81
162 x 163 x 91
162 x 263 x 91
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Over FIBOX
Fibox Oy Ab is een particuliere Finse onderneming actief op het gebied
van behuizingen en kasten voor elektrische en elektronische
componenten en “contract manufacturing” van kunststof producten.
Fibox heeft een sterk op innovatie gerichte bedrijfscultuur en beschikt
over meer dan 20 patenten. De onderneming heeft zes fabrieken en
dochtermaatschappijen in tien verschillende landen. Fibox heeft
wereldwijd meer dan 500 toegewijde werknemers in dienst.

