
červenec/srpen 2019 | A-Z ELEKTRO | 43

ELEKTROINSTALACEELEKTROINSTALACE

42 | A-Z ELEKTRO | červenec/srpen 2019

Hager Electro s.r.o. 

Pražská 238
250 66 Zdiby
Tel: +420 281 045 730
info@hager.cz
www.hager.cz 

www.hager.cz

Pět statečných elektrikářů přijalo 
naše pozvání. Souhlasili s tím, že 
si na vlastní kůži vyzkouší práci 

se systémem Hager quickconnect. Nepo-
chybovali jsme o tom, že se snadné a rychlé 
bezšroubové propojení bude elektrikářům 
líbit. Otázkou bylo, o kolik dokáže toto 
řešení doopravdy instalaci urychlit, a také 
jaké další přednosti elektrikáři objeví. Pro 
všetečné dotazy elektrikářů byli připra-
veni šéf technického oddělení Hager David 
 Hlavička a produktový manažer Štěpán Tyc. 

Po teoretickém představení systému 
quickconnect už se všichni s radostí 
přesunuli k rozvaděčům a přístrojům. 
Pro všechny byly připraveny rozvodnice 
volta a jejich obvyklá náplň – instalační 
přístroje pro takový běžný rodinný domek. 
Na našich „testovacích pilotech“ bylo 
znát, že jsou to muži z praxe, dotazy jen 
pršely a rozvinula se čilá diskuse: např. 
o značení k rozeznání rozvodnic (S značí 
bezšroubové, N šroubové řešení) nebo 
o způsobu připojení vodičů (plný vodič 
lze zasunout přímo bez nástroje, ohebný 
vodič musí být nasunut pomocí nástroje). 

Zlatým hřebem ovšem byl test časové 
úspory. Cílem bylo zjistit a vyčíslit, o kolik 
se reálně zkrátí doba instalace typického 
domovního rozvaděče při použití šroubové 
a bezšroubové varianty. Propojení jed-
notlivých přístrojů pomocí bezšroubové 
propojky se nakonec ukázalo o více než 
40% rychlejší než připojování „po staru“ 
šroubováním a dotahováním všech jednot-
livých svorek!

Protože si jednotliví elektrikáři měli 
možnost systém důkladně osahat a vy-
zkoušet, zeptali jsme se na konci našeho 
testovacího workshopu, jaké hlavní výhody 
je při práci se systémem quickconnect 
napadají a jaké naopak našli nevýhody. 
Z výhod byla na předních příčkách jme-
nována rychlost montáže a úspora času. 
Respondenti ale akcentovali i bezpeč-
nost instalací, kdy nehrozí neúmyslné 
nedotažení některé svorky nebo postupné 
uvolňování spojů. Ocenili také možnost 
snadného opětovného rozebrání instalace 
a vyndání přístroje z prostřední řady. 

Sami zákazníci potvrdili, že systém 
bezšroubového propojení quickconnect 
je synonymem rychlé bezpečné a poho-
dlné instalace. A protože ve společnosti 
Hager jsme si tohoto vědomi, dáváme 
nyní na produktová řešení quickconnect 
záruku 5 let! Více informací o systému 
quickconnect najdete na webu hager.cz

Společnost Hager založili již před více než 60-ti 
lety otec a synové Hagerovi v Sársku. Svou 
reputaci značka Hager vystavila na rozvadě-
čové technice a přístrojovém vybavení pro 
distribuci a bezpečné nakládání s elektrickou 
energií, postupně do portfolia přibyla řešení pro 
vedení kabelů tehalit, systémy pro automati-
zaci budov, designové vypínače berker, dveřní 

Elektrikáři z praxe 
testovali bezšroubové 
řešení Hager quickconnect 

Málokdo skutečně ví, co jeho zákazníci doopravdy chtějí a co potřebují. Jenže 
společnost Hager si už od doby svého vzniku zakládá na úzkém dialogu a těsné 
spolupráci se svými zákazníky, a mezi nimi v první řadě s elektrikáři. A protože nás 
zajímalo, co si doopravdy myslí o novém bezšroubovém připojení quickconnect, jaké 
výhody systému je zaujmou a jaké na něm naopak najdou nevýhody, pozvali jsme 
několik zákazníků k nám do showroomu ve Zdibech a nechali jsme je trochu si pohrát…

 komunikátory nebo dokonce nabíjecí stanice 
pro elektromobily. V České republice působí 
Hager Electro od poloviny devadesátých let. 
O české a slovenské zákazníky se stará tým 
obchodních, technických a marketingových 
specialistů. Česká pobočka Hager se účastní 
oborových veletrhů, pořádá konference, 
semináře a odborná technická školení a vyvíjí 
a lokalizuje pro místní zákazníky technickou 
dokumentaci, katalogy a softwarové pomůcky. 


