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De neopreen (NWPK) kabels van Draka zijn de beste keus in rubber kabels.  
Wat zijn de voordelen?

1. Hoge kwaliteit
De rubber kabels van Draka zijn van hoge kwaliteit. Ze bevatten 
een hoog gehalte natuurlijk rubber, herkenbaar aan de geur en 
de hoogwaardige, esthetisch gladde uitstraling. Ook worden de 
kabels, inclusief hun compound, volledig in eigen land, in een 
speciale productiehal in Emmen geproduceerd (Made in Hol-
land). Daardoor is de kwaliteit beter controleerbaar en geborgd.

2. Lange levensduur
De kabels zijn door hun hoogwaardige rubber compound zeer 
slijtvast en hebben een langere levensduur dan rubber kabels 
die meer kunststof bevatten. Dat geldt zelfs voor de kleinere 
kwadrant kabels, die door hun dunnere mantels bij langdurig 
gebruik eerder kunnen roesten.

3. Makkelijk stripbaar
Draka kabels staan bekend om hun uitstekende stripbaar-
heid. Zelfs de dunste NWPK kabels, die kwetsbaar zijn om te 
strippen, zijn goed verwerkbaar, doordat Draka de koperen 
geleiders vertint.

4. Corrosie-arm
De dunnere neopreen kabels (tot en met 2,5 mm2) hebben ver-
tinde geleiders. Daardoor zijn ze beter te verwerken en lopen ze 
minder kans op corrosie.

5. Zeer flexibel
De kabels zijn dankzij hun hoge hoeveelheid rubber zeer soepel 
(Klasse 5) en daardoor makkelijk te installeren, ook bij mobiele 
apparaten, in krappe ruimtes en op moeilijk bereikbare plekken. 
Dat scheelt kostbare montagetijd.

6. Oliebestendig
De NWPK kabels van Draka zijn oliebestendig. Dat maakt ze 
ook geschikt voor toepassing in garages, werkplaatsen en 
industriële omgevingen.

7. Hoge mechanische belastbaarheid
De kabels zijn bestand tegen zware en langdurige belasting. 
Daardoor worden ze ook veel toegepast op bouwlocaties, druk 
bezochte evenementen en bijvoorbeeld kermissen.

8. Weer-, hitte- en koudebestendig
De kabels zijn bestand tegen alle weersinvloeden, zoals ozon 
en UV-licht, en tegen alle mogelijke temperaturen op aarde. De 
speciale compound garandeert die meervoudige bescherming. 
Daardoor heeft de installateur een vrije locatiekeuze bij boven-
grondse toepassing.

9. Uit voorraad leverbaar
Vrijwel alle NWPK kabels zijn uit voorraad leverbaar omdat  
Draka de kabels volledig zelf produceert in een fabriek die  
exclusief rubber kabels maakt. De installateur grijpt dus nooit 
mis en zijn planning komt niet in gevaar door lange levertijden, 
ook niet bij nabestellingen.

10. Ruim assortiment
Draka biedt een ruim assortiment rubber kabels dankzij haar 
eigen productiefaciliteiten. De kabels zijn leverbaar in uiteen-
lopende kwadranten, van 1-16 mm2, zowel op haspels van 500 
meter, ringen van 100 meter als per strekkende meter. 

Installateurs die voor extra duurzaamheid kiezen, bestellen 
NWPK kabels op een herbruikbare, blauwe 500 meter kunststof 
haspel. Deze haspels kunnen eenvoudig via de Haspel Retour 
Service van Draka en de groothandel worden teruggestuurd. 

Op zoek naar nog meer voordeel?
Naast NWPK heeft Draka een range soepele PUR kabels met 
ribmantel. Deze QWPK kabels zijn eveneens geschikt voor 
toepassing in werkplaatsen en garages, op bouwlocaties en 
voor tijdelijke of mobiele installaties. Daarnaast echter zijn ze 
ook toepasbaar in extra zware omstandigheden, zoals OEM en 
infra-wegenbouw, en in de grond en onder water. 

Door de geribbelde mantel hebben QWPK kabels minder wrij-
vingsweerstand bij slepen over een oppervlak. Verder zijn de 
zeer soepele (Klasse 5) kabels UV-, water- en koudebestendig. 
Door hun halogeenvrije samenstelling beperken ze bovendien 
bij brand eventuele schade door rook en gassen.
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