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Het schuif- en klikdesign is het resultaat van een continue dialoog 
met klanten. Eenvoud en snelheid stonden daarbij centraal, net 
als betrouwbaarheid. Onverwacht uit elkaar schuiven van de 
kabelgoten tijdens de montage is dus uitgesloten. Wil je toch 
moeren, bouten of koppelplaatjes aanbrengen? Dat kan, maar 
de maximaal toegelaten belasting wordt reeds door te klikken, 
bereikt. Anderzijds beantwoord je zo wel aan de eisen uit de 
meeste aanbestedingen.

BETROUWBAAR.

Voor de montage van het KBSCL-kabelgootsysteem zijn geen 
hulpstukken en gereedschap nodig. Bovendien verloopt het 
‘schuiven en klikken’ heel snel en volstaat één installateur. Je 
bespaart dus drie keer: op onderdelen, op mankracht én op tijd.

VOORDELIG.

De nieuwe KSBCL FUSION kabelgoten zijn verkrijgbaar in  
verschillende uitvoeringen: voorverzinkt staal (sendzimir), zink 
magnesium, poedercoating, duplex en roestvast staal. Stuk voor 
stuk  garanderen die een duurzaam resultaat in elke specifieke 
context. Bovendien zijn deze nieuwe kabelgoten compatibel 
met onze huidige hulpstukken. Op de geklikte goten is het deksel 
klikbaar zonder bevestigingsklemmen.

HOGE STANDAARD.

Het design van de klikbare KBSCL FUSION kabelgoten 
zorgt voor tijdwinst én installatiegemak en biedt een 
uitstekende automatische uitlijning. Maar dat  is niet alles. 
Alle troeven van deze nieuwe generatie kabelgoten  op een 
rij: 

VOORDELEN

Dé vernieuwing van deze kabelgoten zit in het revolutionaire 
schuif- en kliksysteem. Een echte innovatie! Moeren, bouten, 
koppelplaatjes of clips zijn nu optioneel. Dankzij het unieke 
design klikken de kabelgoten bij het in elkaar schuiven namelijk 
automatisch vast. 

KLIKBAAR.

Montage van de KBSCL FUSION gaat snel. Twee elementen 
worden in elkaar geschoven tot je een klik hoort. Daarna kan 
je meteen verder naar de volgende sectie. De bijkomende 
bevestigingsstap met moeren of bouten is niet noodzakelijk. 
Indien je toch nog bouten wil gebruiken dan zal het door de 
nieuwe uitlijning ook heel snel gaan.

SNEL.

HULPSTUKKEN
Alle hulpstukken (bochten, T-stukken, kruisstukken,  aftak-
stukken, ...) zijn compatibel met de KBSCL FUSION.

Gewoon schuiven en klikken, zonder extra bevestiging. Dat kan toch 
niet even sterk zijn? Toch wel! Het belastingsdiagram van de FUSION is 
vergelijkbaar aan dat van onze KBSI kabelgoten met schroefverbinding. De 
diepgedrukte perforaties zorgen namelijk voor extra draagvermogen en 
minder doorbuiging, maar ook voor een betere stabiliteit. Daarnaast zijn de 
langs- en dwarsperforaties extra handig voor het bundelen van de kabels. 
De bevestigingsmogelijkheden op de steun worden verbeterd doordat 
er meer opties zijn om de hulpstukken aan de kabelgoot te bevestigen en 
die daarna aan de muur te monteren. De verstevigde bodemperforatie 
met stijver dwarsprofiel zal op de gehele geperforeerde kabelgoot familie  
(KBSCL, KBSI, KBSMCL en KBS) worden toegepast.

STERK.

Vergokan is een absolute specialist op het vlak van 
metalen kabeldraagsystemen. Dat zijn we uiteraard niet 
zomaar.  Sinds de oprichting in 1982 staan we dicht bij 
onze klanten en dragen we persoonlijke service hoog in 
het vaandel.  Daarom denken we elke dag mee met onze 
klanten en  gaan we continu op zoek naar nog betere 
oplossingen.

Het resultaat van deze niet-aflatende zoektocht naar 
optimalisatie heeft geleid tot een nieuwe generatie 
kabelgoten: KBSCL FUSION.  Deze innovatieve oplossing is 
sterk en betrouwbaar, maar ze blinkt vooral uit door haar 
eenvoud. De kabelgoten klikken namelijk in elkaar zonder 
gereedschap, bouten of moeren (ook al kan het wel in het 
kader van aanbestedingen). Het maakt de montage ultrasnel, 
gebruiksvriendelijk en dus extra voordelig zonder aan kwaliteit 
in te boeten.

INEENSCHUIVEN.  
KLIK.  
VEILIG!

UITVOERINGEN
De KBSCL FUSION is verkrijgbaar in:

• Hoogte: 60 mm

• Breedte: 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm en 400 mm. 

• Dikte: 0,60 mm, 0,75 mm en 1,00 mm.

 
De KBSCL FUSION is ook beschikbaar in zink magnesium, een metalen 
coating die een uitstekende bescherming biedt tegen corrosie. 


