
Odizolovací kleště No. 5 Pro
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.

Automatické odizolovací kleště lze použít pro odizolování
všech běžných lankových i pevných vodičů od 0,2 do 16 mm².
Nastavitelný délkový doraz od 5 do 25 mm umožňuje velmi
přesnou a precizní práci. Délkový doraz lze v případě potřeby
odstranit. Odstraňovač izolace se automaticky přizpůsobí
požadovanému průřezu vodiče – není tedy nutné žádné ruční
nastavování. Odizolovací kleště mají integrovanou boční
čepel, která je vhodná pro vodiče z mědi a hliníku do průměru
tří milimetrů. Díky štíhlé konstrukci nástroje lze odizolovač
používat i v těžko přístupných pracovních prostorech, jako
jsou rozvaděče. Mechanika odizolovacího nástroje má hladký
chod a v mnoha testech se ukázala jako odolná a spolehlivá.
Odizolovací kleště mají protiskluzovou vícesložkovou rukojeť
v modro-červeném provedení "Ice Crack". Odizolovací kleště
mají očko pro připevnění popruhu k ochraně proti pádu
a jsou vybaveny popisovacím povrchem, aby bylo možné
nástroj individualizovat. Kromě toho mají kleště aretační
mechanismus pro úsporu místa při skladování.

Technické údaje
Dodatečné využití side cutter up to max. 3 mm Ø Cu/Al
Dodatečná hodnota multi-component handle with ergonomic shape
Schválení/certifikát safety tested by TÜV NORD
Příslušenství spare blade, art. no. 51100012
hmotnost 141 g
délka 160 mm
číslo položky 51005005
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