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Poznámka
Práce s WEICON Odizolovacím nářadím je povoleno pouze s vodiči a vedeními bez napětí.
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Odizolovací kleště No. 7 Magic

WEICON Odizolovací kleště umožňují snadné, rychlé a
rovnoměrné odizolování pletených a pevných vodičů.
Odizolovací kleště jsou ergonomicky tvarované a mají
automatický skenovací systém pro určení průměru kabelu.
Tím se zabrání poškození vnitřního vodiče. Skupina produktů
odizolovacích kleští obsahuje typy, které se používají v různých
oborech a jsou přizpůsobeny individuálním potřebám uživatelů.
Kleště se používají při řemeslech, v průmyslu a jsou také vhodné
pro soukromé použití.

Společnost WEICON od roku 1967 vyvíjí a vyrábí různé typy
odizolovacího nářadí. Toto vysoce kvalitní nářadí je testováno
TÜV a nese GS pečeť pro ověřenou bezpečnost a bylo vyvinuto
s ohledem na bezpečnost práce a je uživatelsky ušité na míru.
Sortiment WEICON nářadí obsahuje kabelové nože, odizolovací
kleště, odizolovací nástroje, multifunkční nástroje a různé sety a
speciální nářadí pro profesionální uživatele.

Technické údaje

Typ kabelu pružné a pevné vodiče

Typ kabelu PVC izolace

Vnitřní břit vyměnitelný

Další benefit boční břit ke střihání, až do 3mm Ø

Schváleno/certifikát testován TÜV NORD

Váha 216 g

  


