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Precizní odizolovač S
Poloautomatický odizolovač pro rychlé a bezpečné odizolování
velmi jemných vodičů a drátů s malými průměry v rozmezí  
0,12 - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG). S nastavitelným systémem 
dorazu délky od 5 do 45 milimetrů. Požadovanou délku 
odizolování lze rychle a spolehlivě nastavit.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Poznámka: Práce s WEICON TOOLS je povolena pouze na kabelech a vodičích s nulovým napětím.

doraz délky

měřící stupnice

ergonomická  

rukojeť

upevňovací pomůcka

kabelový vstup

přesné nože

mm kruhové kabely Ø Obj. č.

112 45
flexibilní
pevné 0.12 mm - 0.8 mm 51000002 

 Precizní odizolovač S  NOVÝ 

Rychlé, snadné a přesné odizolování
tenkých drátů a vodičů

► rozsah odizolování od 0,12 mm až 0,8 mm (36 - 20 A WG)
►	vhodně pro PVC a teflonové izolace
► skenovací systém se automaticky nastaví na požadovaný průměr drátu
► precizní práce díky nastavitelnému dorazu délky od 5 - 45 mm
► profesionální odizolovací technologie, vhodná pro praváky i leváky
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 Vhodné pro mnoho  

 odvětví průmyslu! 

 od 0,12 do 0,8 mm Ø 

 precizní práce 

Pokud máte nějaké dotazy, 

neváhejte nás kontaktovat!

►► telekomunikace
►► technologie optických vláken
►► informační technologie
►	►	bezpečnostní technologiebezpečnostní technologie

Komunikační technologie

►► výrobní systémy
►► senzory
►► obráběcí stroje
►► speciální stroje

Konstrukce strojů a zařízení

►► automatizace výroby
►►průmyslové a lehké stavební robotyprůmyslové a lehké stavební roboty
►►identifikační systémyidentifikační systémy
►► mechatronické systémy

Robotika

►► elektronika, strojírenství
►► přesná elektronika
►► konstrukce modelu
►► DIY

Elektronika

Speciální sektor
►► technologie měření, regulační technologie
►► stavba lodí / námořní průmysl
►► letecký průmysl
►	►	automobilový průmyslautomobilový průmysl

Heinrich Bär
CAD Design & Development

WEICON TOOLS
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mm Cu/Al Cu/Al Obj. č.

150 90         < 35 mm2         < 50 mm2 52000035

mm mm2 Ømm Obj. č.

110 28 - 4.5 - 10 52002002

 Nůž na koax No. 2 Cat  NOVÝ 

Snadná manipulace díky 
ergonomickému designu

► izolované datové kabely z PVC o průměru 4,5 - 10 mm  
 (například Cat5, Cat7, kabel s dvojitým kroucením)
► není nutné upravovat hloubku řezu
► přesné nastavení ostří odstraňuje vnější izolaci, druhým  
 nožem odstraníte fólii, opatrně rozříznete a snadno odstraníte

 LSA Sensor No. 40  NOVÝ 

Nástroj k úkládání do lišty, krabice, vtlačení a ustřižení 
kabelu v jedné pracovní operaci do LSA bloků

►► vestavěným vysouvacím hákem a uvolňovací čepelí
►► pro průměry vodičů 0,35-0,9 mm a průměry drátu 0,7 - 2,6 mm
►► má snímač pro sledování koncové plochy drátu

mm Ømm Obj. č.

185 60 0.35 - 0.9 52000040

 Kabelové nůžky No. 35 

Stříhání - odizolování - lisování

►► 2-komp. rukojeti pro zvýšenou bezpečnost
►► vysoký stříhací výkon
►► nože vyrobeny ze speciální nerezové oceli

 Včetně bezpečnostního pouzdra  

 se sponou na opasek 

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic 
phone +42 (0) 417 533 013 
info@weiconcz.cz


