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Káblový nôž No. 4-29 SPIRAL

Káblové nože WEICON umožňujú presné, rýchle a bezpečné 
odblankovanie všetkých bežných okrúhlych káblov. V skupine 
káblových nožov sú rôzne typy, ktoré majú rôzne doplnkové 
funkcie, a tým vyhovujú individuálnym potrebám používateľa.

Káblový nôž No. 4-29 SPIRAL je veľmi robustný, presný a 
vhodný na mäkkú a tvrdú izoláciu káblov s priemerom 4,5 - 29 
mm. Rôzne smery rezania pre kruhové, špirálové a pozdĺžne 
rezy je možné bezpečne nastaviť pomocou nastavovacej páky, 
po výbere príslušnej aretačnej polohy. Vďaka špirálovému rezu 
je možné ľahšie odstrániť aj zložité izolácie.
 
Hĺbku rezu čepele je možné pohodlne a presne nastaviť. Nôž
nastavíte uzamykateľným ovládacím gombíkom v krokoch po 
0,1 mm, v rozsahu od 0 mm do 3 mm. Nastavením zabránite 
poškodeniu spodných vrstiev vodiča. Šikovné a ergonomické 
náradie má blokovací systém. Táto funkcia zabraňuje 
otvoreniu pri nastavení pozdĺžneho rezu. Takto sa zabráni 
odlomeniu noža z kalenej ocele v dôsledku nesprávneho použitia. 
Špeciálne klzné vlastnosti nosnej plochy zaručujú, že na kábli 
môžete pracovať bez akéhokoľvek odporu. Špeciálne nabrúsená
vymeniteľná čepeľ noža umožňuje čisté odstránenie 
vonkajšieho plášťa.

Rozsah použitia vonkajší priemer 4,5 - 29 mm

kruhové, špirálové a pozdĺžne rezanie

Vnútorný nôž vymeniteľný + nastaviteľný v krokoch po 0,1 mm

Materiál polyamid, oceľ, mosadz

Príslušenstvo Náhradný nôž, obj. č. 52953050

Dĺžka 140 mm

Hmotnosť 136 g

Objednacie číslo 52000029

Technické údaje

Typ kábla káble s hrúbkou vonkajšieho plášťa do 3 mm

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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