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Poznámka
Práce s WEICON Odizolovacím nářadím je povoleno pouze s vodiči a vedeními bez napětí.
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Přesný odizolovací nástroj S

Odizolovací kleště WEICON umožňují rychlé, snadné a přesné
odizolování lankových a pevných vodičů. Odizolovací nástroje
mají ergonomický design a automatický skenovací systém, který
se přizpůsobuje průměru kabelu. Poškození vnitřního vodiče tak
není možné. Produktová řada Odizolovací kleště zahrnují různé
typy, které lze použít v různých oblastech a jsou navrženy tak, aby
splňovaly individuální požadavky uživatelů. Odizolovací nářadí
lze použít v řemeslech, v průmyslových aplikacích i pro domácí
použití.

Poloautomatický odizolovač  pro rychlé a bezpečné odizolování
velmi jemných vodičů, spletených vodičů nebo drátů s malými
průměry od 0,16 mm do 0,8 mm (34-20 AWG). S nastavitelným
dorazem délky pro pracovní rozsah od 5 do 45 milimetrů lze
požadovanou délku odizolování nastavit rychle a spolehlivě.
Pohodlnou práci zajišťují dvě odolné, přesně nastavené torzní
pružiny, které symetricky tlačí dvojici břitů definovanou silou a
automaticky odříznou příslušnou izolaci správným tlakem.
V kombinaci se skenovacím systémem integrovaným v nástroji
to zajišťuje odizolování bez poškození.

Technické údaje

Typ kabelu jemné a spletené vodiče, PVC, PTFE / teflon, izolace Kynar atd.

Aplikace 0,16 mm - 0,8 mm Ø (34 - 20 AWG)

Vnitřní břit vestavěný, nevyměnitelný

Schváleno/certifikát Testována bezpečnost TÜV NORD

Délka 112 mm

Váha 45 g

   


