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12 12 02

Kalené kleště, Rukojeti s vícesložkovými
povlaky

12 12 11

Kalené kleště, Rukojeti s vícesložkovými
povlaky, Pro solární kabely

S novým mechanizmem pro odizolování
Neproblematické odizolování těžko opracovatelných izolačních materiálů jako Teflon®, silikon, Radox®, Kapton® a guma,
jakož i vícevrstvé izolace
Díky použití přesně broušených tvarových nožů nedochází k poškození izolace, rovněž licny s jemnými dráty jsou šetrně
odizolovány
S nastavitelným délkovým dorazem pro stále stejné délky odizolování při sériové výrobě
4 vyměnitelné nože
Mechanika s lehkým chodem
Kompaktní tvar a lehká konstrukce
Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucímu do ruky
Těleso kleští: hliník
Nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

Model 12 12 02 :
S doplňkovým vedením kabelů pro přesné polohování vodiče na místa, kde nůž odizolovává

Model 12 12 11 :
Pro solární kabely (proti vlivům okolí odolný kabel ke spojování zařízení pro získávání energie ze slunečního světla)
Speciálně přízpůsobené na izolace solárních kabelů RADOX®
S dodatečnou podpěrou kabelů z důvodů lepšího středění vícevrstvově izolovaných vodičů
Nůž přízpůsoben většímu průměru vodičů

Produkty > Kleště pro odizolování, nástroje pro odstraňování opláštění > Přesné odizolovací kleště

Přesné odizolovací kleště, s tvarovými noži

No. EAN
4003773-

Hodnoty odizolování
mm²

AWG
mm g

12 12 02 048077 0,03 - 2,08 32 - 14 195 447

12 12 06 049005 0,14 - 6,00 26 - 10 195 445

12 12 10 049012 2,5 - 10,0 13 - 7 195 445

12 12 11 062998 1,5 - 6,0 15 - 10 195 449

Náhradní díly (4)
No. EAN  
12 19 02 4003773049036 1 dvojice náhradních nožů pro 12 12 02

12 19 06 4003773049043 1 dvojice náhradních nožů pro 12 12 06

12 19 10 4003773049050 1 dvojice náhradních nožů pro 12 12 10

12 19 11 4003773063001 1 dvojice náhradních nožů pro 12 12 11

Teflon® je registrovaná značka zboží E. I. du Pont de Nemours and Company
Kapton® je registrovaná značka zboží E. I. du Pont de Nemours and Company
Radox® je registrovaná značka zboží Huber & Suhner AG

Technické změny a omyly vyhrazeny
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