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Precision Wire Stripper S

Odizolovacie kliešte WEICON umožňujú jednoduché, rýchle a 
rovnomerné odizolovanie flexibilných a pevných vodičov. 
Odizolovacie kliešte sú ergonomicky tvarované a majú auto-
matický skenovací systém, ktorý určuje priemer kábla. Tým sa 
zabráni poškodeniu vnútorných vodičov. Skupina produktov na 
odizolovanie káblov obsahuje rôzne typy, ktoré sa dajú použiť 
v mnohých oblastiach a sú prispôsobené individuálnym potrebám 
používateľa. Kliešte sa používajú v remesle, priemysle a sú 
vhodné aj na súkromné použitie.

Poloautomatické kliešte na odizolovanie drôtov, na rýchle 
a bezpečné odizolovanie jemných vodičov, laniek 
alebo drôtov s malými priemermi v rozmedzí 0,12 mm - 0,8 
mm (36 - 20 AWG). S dorazom, pre nastavenie rozsahu 
dĺžky v pracovnom rozsahu od 5 do 45 milimetrov, je možné 
rýchlo a spoľahlivo nastaviť požadovanú dĺžku odizolovania. O 
pohodlnú prácu sa starajú dve odolné, presne nastavené 
torzné pružiny, ktoré symetricky pôsobia definovanou silou na 
pár čepelí a automaticky sa, príslušným tlakom, zarezávajú do 
izolácie vodiča. V spojení so skenovacím systémom, 
integrovaným v nástroji, je zaručené bezpečné odizolovanie.                                                       
Kliešte sú vhodné pre pravákov i ľavákov.

Vnútorný nôž pevne vložený, nevymeniteľný

Schválenie / Certifikát test bezpečnosti TÜV NORD

Dĺžka 112 mm

Hmotnosť 45 g

Technické údaje

Typ kábla

Rozsah použitia

jemne splietané vodiče a lanká, PVC, PTFE / teflón, izolácia Kynar a podobne.

0,12 mm - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG) 

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a 
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov 
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. 
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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