
Odizolovač kruhového průřezu
No. 13 Green Line
Green Line byla vyvinuta velmi speciální řada nářadí. Nářadí
je vyrobeno až z 97 % z obnovitelných a přírodních surovin,
je recyklovatelné a má perfektní hodnocení životního cyklu.
Green Line zahrnuje různé kabelové kleště, odizolovače
a multifunkční odizolovací nástroje. WEICON Odizolovací
nářadí umožňuje přesné, rychlé a bezpečné odizolování
všech běžných kulatých kabelů. Produktová řada kabelových
kleští zahrnuje různé typy s různými doplňkovými funkcemi
a splňující tak individuální aplikační požadavky různých
uživatelů. WEICON Odizolovací nářadí umožňuje přesné,
rychlé a bezpečné odizolování všech běžných kulatých kabelů.
Produktová řada odizolovacích nástrojů zahrnuje různé typy,
které zajišťují snadnou manipulaci a přesné výsledky.

Odizolovač kruhového průřezu No. 13 umožňuje rychlé
a pohodlné odizolování všech běžných kulatých kabelů
a kabelů pro vlhké místnosti o průměru 6,0 - 13,0 mm
(např. kabely NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²). Ruční
nastavení hloubky řezu není nutné. Nový pracovní rozsah je
tak vhodný i pro menší průměry drátu od 6 mm, např. 3 x
0,75 mm². Díky ergonomickému tvaru rukojeti se nástroj
používá obzvláště pohodlně . Typická rukojeť kulatého
odizolovače kabelů č. 13 zajišťuje bezpečný a protiskluzový
úchop. To přispívá k usnadnění každodenní práce a také
zvyšuje bezpečnost práce. Zaoblená a prostorově úsporná
hlava nástroje dokonale sedí k modernímu tvaru nástěnné
skříňky. Delší tvar ještě více usnadňuje přístup při odizolování
v hluboce zapuštěných dutinových nástěnných skříňkách a v
těžko přístupných prostorách. Díky novému uspořádání čepelí
je zabráněno ucpávání galvanicky pozinkovaných nožů zbytky
kabelových plášťů. Pro případné malé série nebo pro výrobu
drátů se stejnou délkou je v pouzdře integrován délkový doraz.
Upevňovací spona zajišťuje bezpečné uložení nářadí.

Technické údaje
typ kabelu kulaté kabely a kabely ve vlhkých místnostech
Oblast použití vnější průměr 6 - 13 mm (e.g. NYM 3 x 1.5mm² bis 5 x 2.5mm²)
Dodatečné využití délkový doraz v pouzdře
vnitřní čepel vestavěný, nelze vyměnit
Schválení/certifikát bezpečnost testována TÜV NORD
hmotnost 48 g
délka 140 mm
číslo položky 55000013
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Odizolovací nářadí

Práce s WEICON odizolovacím nářadím je povolena pouze na bezpotenciálových, bezproudových kabelech a vodičích.
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