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LWL Precision Wire Stripper S
Odizolovacie kliešte WEICON umožňujú jednoduché, rýchle a
rovnomerné odizolovanie flexibilných a pevných vodičov.
Odizolovacie kliešte sú ergonomicky tvarované a majú
automatický 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.

Tieto odizolovacie kliešte sa používajú na rýchle a jednoduché
odstránenie primárnej izolácie z najjemnejších optických vlákien
s priemermi v rozsahu 125 mm. Lievikovitý otvor na hlave
nástroja zaisťuje ľahké a presné podávanie jemného optického
vlákna. Vysoko presné nože sú vyvinuté tak, aby nebolo
potrebné nastavovať hĺbku rezu. S nastaviteľným dorazom, v
pracovnom rozsahu od 5 mm do 45 mm, je možné nastaviť
rýchlo a presne požadovanú dĺžku odizolovania. O pohodlnú
prácu sa starajú dve presne nastavené torzné pružiny s
dlhou životnosťou, ktoré pôsobia vymedzenou silou symetricky
na pár nožov. Správny tlak pružiny zaručuje, že špeciálna
kontúra nožov bude rezať jemnú primárnu izoláciu presne a
čisto. Vďaka tomuto je zaručené vysoko presné odizolovanie,
bez poškodenia sklených vlákien, s hrúbkou 0,125 mm.

Technické údaje
Typ kábla

sklené vlákno Ø 0,125 mm (125 µm) s prímarnou izoláciou Ø 0,200 - 0,250 mm

Rozsah použitia

odstraňuje primárnu izoláciu v rozsahu 200 - 250 µm

Vnútorný nôž

pevne vložený, nevymeniteľný

Dĺžka

112 mm

Hmotnosť

45 g

Objednacie číslo

51002002

Poznámka
Práca s odizolovacím náradím WEICON je povolená iba na kábloch s nulovým potencionálom a nie sú pod elektrickým napätím.
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