
 

DELPRO leverer: 
 

 Montage af kabelmuffer 
 

 Tilsyn ved land- og søkabelprojekter 
 

 Assistance ved udtrækning af kabler 
 

 Udførelse af endetræksmaster ved overgang 
mellem kabel og luftledning 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Kabel- og muffearbejde 

Erfaring og kompetence med udfø-
relse af højspændingskabelanlæg 
 

Målgruppe: Transmissions- og distributionsselskaber 

samt produktionsselskaber 

 

 Muffearbejde 

 Tilsyn 

 Udtrækning 

 Endetræksmaster 

MONTAGE AF KABELMUFFER 
DELPRO udfører montage af kabelmuffer til og 
med 132/150 kV. Vores medarbejdere har flere års 
erfaring med muffemontage, og erfaringerne sup-
pleres med løbende efteruddannelse hos kabelfa-
brikanter. Vores kompetencer omfatter desuden 
montage af forskellige former for stik til eksempel-
vis kabelafslutning i GIS anlæg. 
 
DELPROs ydelser omfatter både kabelsamlemuffer 
(langsmuffer) og endemuffer. 
 
Efter endt montage varetager DELPRO kvalitetssik-
ring af det samlede projekt ved at foretage en kap-
petest, der vil afsløre eventuelle beskadigelser un-
der håndteringen af kablet. 
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TILSYN VED LAND- OG SØKABELPROJEKTER 
DELPRO tilbyder at varetage tilsyn ved forskellige typer 
og faser af kabelprojekter.  
 
Det kan være som tilsynsførende under hele transporten 
fra fabrik til endelig udlægning omfattende såvel land- 
som søkabelprojekter.  
 
Desuden tilbyder DELPRO at udføre tilsyn ved eksem-
pelvis vejprojekter, hvor der skal graves tæt ved eksiste-
rende kabler, eller hvor eksisterende kabler skal flyttes i 
forbindelse vej- eller broprojekter. 
 
I denne sammenhæng tilbyder DELPRO at varetage 
kontakten til lodsejere, myndigheder og andre lednings-
ejere m.fl. 
 
 
ASSISTANCE VED UDTRÆKNING AF KABLER 
I forbindelse med trækning af kabler på alle spændings-
niveauer tilbyder DELPRO at stille med mandskab, der 
har erfaring med betjening af maskiner og materiel, og 
som ved hvilke faktorer der er afgørende for, at kablet 
kommer ordentlig på plads i en korrekt opfyldt kabelgrav. 
 
 
UDFØRELSE AF ENDETRÆKSMASTER VED OVERGANG  
MELLEM KABEL OG LUFTLEDNING 
I forbindelse med kabellægning af delstrækninger er der 
ofte behov for at etablere en overgang mellem kabel og 
luftledning i en endetræksmast. 
 
DELPRO tilbyder at dimensionere og opstille endetræks-
masten, montere kabel i endetræksmasten, montere 
overspændingsafleder samt demontage af luftledningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordele for dig 

Når du vælger DELPRO som samarbejdspartner, får du 
langt mere end blot en levering. Bl.a.: 
 

 Erfaren myndighedsbehandling og lodsejer- 
forhandling 

 Sikker og kvalificeret entrepriseafvikling 

 Veldokumenteret kappetest test som kontrol af  
det færdige anlæg 

 Pålideligt tilsyn med arbejdets udførelse 
 

 
KOM NEMT I GANG 
Kontakt DELPRO på telefon 7632 2700 eller kontakt din 
sædvanlige kontaktperson i DELPRO. 
 
 


