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Narzędzia do usuwania izolacji WEICON mogą być stosowane tylko do kabli i przewodów bezpotencjałowych, które nie są pod napięciem.
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Szczypce Nr 7 Solar

Szczypce do ściągania izolacji WEICON są stosowane do
usuwania osłonek wielu różnych przewodów elastycznych
i sztywnych. Szczypce są ergonomicznie skonstruowane i
posiadają automatyczny system skanowania, który określa
średnicę kabla. Zapobiega to uszkodzeniu przewodów
wewnętrznych. Rodzina narzędzi do usuwania izolacji obejmuje
różne typy, które mogą być stosowane w różnych obszarach
i są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Szczypce WEICON są stosowane zarówno w handlu, jak i w
przemyśle i nadają się również do użytku prywatnego.

Od 1967 roku z sukcesami projektujemy, produkujemy i
dystrybuujemy wysokiej jakości narzędzia do zdejmowania
izolacji i inne przeznaczone dla przemysłu i profesjonalnych
użytkowników. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind
TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit
und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und
Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Asortyment produktów
WEICON TOOLS obejmuje: noże do kabli, szczypce do ściągania
izolacji, ściągacze osłonek kabli oraz narzędzi wielofunkcyjne.
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Rodzaj kablado ściągania izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych kabli w branży energii solarnej

Obszar zastosowania Kabel solarny 1,5 - 6,0 mm² (15 - 9 AWG)

Nóż wewnętrzny Zmienny

Dodatkowa korzyść Szczypce boczne do cięcia drutu do maksyalnie do 3mm Ø

Akcesoria Nóż zamienny zestaw, art . nr 51100005

Atest Z aprobatą niemieckiego TÜV NORD

Długość 175 mm

Cieżar 216 g

  


