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FIBOX FIBOX FIBOX FIBOX INTRODUCINTRODUCINTRODUCINTRODUCEEREEREEREERTTTT HET  HET  HET  HET NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE     

‘QUICKLOCK’ ‘QUICKLOCK’ ‘QUICKLOCK’ ‘QUICKLOCK’ SYSTESYSTESYSTESYSTEEEEEMMMM        
 
Bij FIBOX weten wij hoe belangrijk het is onze klanten, volledig geïntegreerde 
producten en oplossingen aan te bieden, welke noodzakelijk zijn om te 
opereren in veeleisende en soms zelfs agressieve omgevingen. 
 
Daarom heeft FIBOX een nieuw snel-sluitmechanisme ontwikkeld. 
 

De behuizingen zijn vervaardigd van het 
kwalitatief hoogwaardige polycarbonaat of ABS 
en bieden een zeer goede bescherming tegen 
indringing; IP65. Het unieke ‘QUICKLOCK’ 
systeem verschaft gebruikers een perfect sluit-
mechanisme ter bescherming van een grote 
hoeveelheid verschillende elektrische en 
elektronische componenten, welke in bepaalde 
situaties snel toegankelijk moeten zijn, zoals in 
veeleisende en agressieve industriële 
omgevingen. 

Met slechts een kwartslag van de schroevendraaier wordt de behuizing, 
dankzij het unieke FIBOX ‘QUICKLOCK’ ontwerp, waarvoor een patent is 
aangevraagd, stevig afgesloten. Dit levert een aanzienlijke tijd- en 
kostenbesparing op.  

Joost Koekenberg, Business Development Manager van FIBOX legt uit: “De 
ontwikkeling van het nieuwe ‘QUICKLOCK’ systeem, is het directe gevolg van 
de toegenomen wens van klanten, snelle toegang te hebben tot hun 
industriële apparaten en systemen in het geval van aanpassingen of revisie. 
Vooral in de meet- en regeltechniek en procesindustrie waar men opereert in 
veeleisende omstandigheden”. 

FIBOX streeft ernaar een betrouwbare en flexibele partner te zijn in het snel 
beschikbaar stellen van rendabele technisch geavanceerde behuizings-
oplossingen voor het onderbrengen van systemen en applicaties in de 
dynamische wereld van OEM en engineering van elektrische en elektronische 
toepassingen.  Alle FIBOX behuizingen zijn RoHs conform.  
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Voor meer informatie 
 
Joost Koekenberg  
Mob : 06-51183751 
Tel : 030-6875547 
Fax : 030-6875548 
E-mail : joost.koekenberg@fibox.nl 

  www.fibox.nl 
 
 
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 verschil-
lende landen. Fibox heeft wereldwijd meer dan 400 werknemers in dienst. 

 

 

 

 

 

 


