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Notă
Lucrul cu sculele WEICON TOOLS este permis numai la cabluri si conductori care nu se afla sub tensiune.
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Dezizolator S

Uneltele de dezizolat conductori din gama WEICON permit
dezizolarea rapidă, ușoară și exactă a conductorilor lițați și solizi.
Sculele de dezizolat au un design ergonomic și un sistem de
reglare automat care permite ajustarea la diametrul cablului.
În acest fel nu este posibilă deteriorarea conductorului interior.
Familia de unelte de dezizolat conductori cuprinde mai multe
tipuri care pot fi utilizate în cele mai diverse domenii pentru
a răspunde cerințelor individuale ale utilizatorilor. Sculele de
dezizolat se pretează atât la aplicații industriale cât și artizanale
putând fi de asemenea utilizate și la aplicații casnice.

Dezizolator conductori semiautomat pentru dezizolarea rapidă și
sigură a conductorilor foarte subțiri, împletiți sau lițați cu diametre
mici între 0.12 mm și 0.8 mm (36-20 AWG). Cu ajutorul opritorului
de lungime ajustabil cu interval de lucru între 5 și 45 milimetri se
poate seta rapid și eficient lungimea de dezizolare dorită.
Două arcuri de torsiune durabile, cu regaj precis care împing
simetric perechea de lame cu o forță definită și taie în mod
automat mantaua respectivă aplicând o presiune potrivită,
asigură îndeplinirea comfortabilă a sarcinilor de lucru.
Combinate cu sistemul de reglare automat integrat în unealtă
această asigură dezizolarea fără deteriorare.

Date tehnice

Tipul de cablu conductori subțiri, lițați sau împletiți, PVC, PTFE/Teflon, izolări Kynar, etc.

Domeniu de aplicare 0.12 mm - 0.8 mm Ø (36 - 20 AWG)

Lama interioară integrată, nu poate fi înlocuită

Aprobat/certificat Testat pentru siguranță de TÜV NORD

Lungime 112 mm

Greutate 45 g

Numărul de articol 51000002
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