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Dezizolator de precizie S
Dezizolator semi-automat pentru dezizolarea rapidă și sigură 
a conductorilor foarte subțiri și lițați cu diametre cuprinse 
între  0.12 - 0.8 mm Ø (36 - 20 AWG). Cu ajutorul opritorului 
de lungime integrat cu un interval de lucru cuprins între 5 și 
45 milimetri se poate seta lungimea de dezizolare dorită rapid 
și eficient. 

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Observație: Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri și conductori care nu se află sub tensiune. 

opritor de lungime

scală de măsurare

mâner ergonomic

asistență la închidere

intrare cablu

lame de precizie

mm Cabluri rotunde Ø Art.-No.

112 45
flexibile
solide 0.12 mm - 0.8 mm 51000002 

 Dezizolator de precizie S  Nou 

Asigură dezizolarea sigură, rapidă, și precisă a 
conductorilor subțiri și a celor lițați
► interval de lucru între  0.12 mm - 0.8 mm Ø (36 - 20 AWG)
►	adecvat pentru izolații din  PVC și  Teflon
► sistem de reglare integrat cu adaptare automată la diametrul conductorului 
► lucrări precise grație opritorului de lungime reglabil de la 5 la  45 mm
► design inovator, mărime compactă, manevrare intuitivă  

 INOVAȚIE 

 LA NIVEL MONDIAL 
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 Potrivit pentru cele mai 

 diverse domenii industriale! 

mâner ergonomic
 de la 0.12 la 0.8 mm Ø 

 lucrări precise 
►	telecomunicații
►	tehnologia	fibrelor	optice	
►	tehnologia	informației
►tehnologia	sistemelor	de	siguranță

Tehnologia comunicațiilor

►	sisteme	de	producție
►	tehnologia	de	producție	a	senzorilor
►	mașini-unelte
►	mașinării	speciale

Construcția de unități de 
producție și utilaje

►	automatizări	în	procesele	de	producție
►	industria	constructoare	de	roboți	și	alte	construcții	ușoare	
►	sisteme	de	identificare	
►	sisteme	mecatronice

Robotică

►	mecanică	electronică	
►	electronica	de	precizie	
►	construcția	de	modele
►	bricolaj	DIY

Ingineria electronică

Sectoare speciale
►	tehnologia	de	măsurare,	calibrare	și	control	
►	industria	navală	/	maritimă
►	industria	constructoare	de	avioane
►industria	auto

Heinrich Bär
Design & Dezvoltare 

CAD- WEICON TOOLS

 INOVAȚIE 

 LA NIVEL MONDIAL 

Dacă aveți întrebări referitoare la o 
industrie anume nu ezitați să ne contactați!
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WEICON Italia S.r.L.
Italy 
phone +39 (0) 329 235 9592 
info@weicon.it

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates 
phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 
Canada 
phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey 
phone +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore 
phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es

WEICON Romania SRL 
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com
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mm Cu/Al Cu/Al Art.-No.

150 90         < 35 mm2         < 50 mm2 52000035

mm mm2 Ømm Art.-No.

110 28 - 4.5 - 10 52002002

 Dezizolator  Nr. 2 Cat  Nou 

Manipulare ușoară grație formei ergonomice

► unealtă de dezizolat pentru cabluri de date din PVC
 (de ex. cabluri perechi torsadate CAT5, CAT 6, CAT 7)
 cu diametrul între 4.5-10 mm
► ajustarea manuală a adâncimii de tăiere nu este necesară
► poziționarea precisă a lamei permite îndepărtarea corectă a mantalei exterioare;
 cu ajutorul lamei secundare, folia de ecranare este deschisă cu grijă și poate
 fi îndepărtată cu ușurință

 LSA Senzor Nr. 40  Nou 
Pentru inserția fără lipire, fără șuruburi și fără dezizolare precum
și pentru tăierea simultană a terminalelor în sistemele de conectare LSA

► cu cârlig integrat și lamă de deblocare
► pentru conductori cu diametru cuprins între 0.35 - 0.9 mm
 și pentru lițe cu diametre între 0.7-2.6 mm
► dispune de un senzor pentru detectarea poziției terminalului

mm Ømm Art.-No.

185 60 0.35 - 0.9 52000040

 WEICON Foarfeca pentru cabluri No. 35 

Tăiere - dezizolare - sertizare

► mânere bicomponente pentru siguranță mai mare
► performanță înaltă de tăiere
► lame confecționate din inox special

 Include toc de siguranță 

 cu agățătoare pentru curea 

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


