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 S 4-28 Multi
Funkcia odizolovania 
integrovaná v kryte

Odizolovanie všetkých bezných
ohybných a pevných vodicov s 
prierezom kábla medzi 0,5 az 6 mm²

No. 5
Odizolovacie kliešte

www.selbst.de

TESTSIEGER

PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –

SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018

11 Produkte im Test

Úspora miesta 
vd`aka aretácii 
klieští

Spolu s odborníkmi sme vyvinuli 

WEICON TOOLS Green Line®. 

Línia nástrojov, ktorá pozostáva až 

z 97 % z obnoviteľných surovín, je 

recyklovateľná a má vynikajúcu 

ekologickú rovnováhu.

Čo môžeme urobiť, aby sme umožnili udržateľnú 

budúcnosť? Túto otázku si nekladie veľa ľudí len 

doma, ale stále viac spoločností. Aj my vo WEICON sa 

tejto téme venujeme dlhé roky.

Preto sme vyvinuli  WEICON TOOLS Green Line®.

Z hľadiska kvality nie sú v žiadnom prípade horšie ako 

naše klasiky a sú rovnako robustné a odolné.

Použitý materiál:

► na báze rastlinných olejov, prírodných voskov, 
 vlákien a minerálov
► prechádza uzavretým cyklom CO2 a je 
 recyklovateľný
► je z veľkej časti vyrobený z obmedzeného 
 množstva ropy
► má vlastnosti podobné polyamidu 
► je CO2 neutrálny a vyrába sa zo zelenej elektriny

WEICON GmbH & Co. KG od roku 1967 vyvíja, vyrába a predáva široký 

sortiment odizolovacích nástrojov. Patria sem káblové nože, odizolovacie 

kliešte, odblankovače a multifunkčné odizolovače. WEICON TOOLS boli 

vyvinuté pre presné, rýchle a bezpečné odizolovanie všetkých bežných typov 

káblov. Majú pečať GS od TÜV Nord a boli vyvinuté s ohľadom na aspekty 

bezpečnosti práce. 

Nástroje sú špeciálne prispôsobené potrebám profesionálnych pracovníkov, 

používajú sa v remeselných prácach aj v priemysle a sú vhodné aj na 

súkromné   použitie.
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Káblový nôž No. S 4-28

obj.-č. 53055328

Káblový nôž No. S 4-28 Multi

obj.-č. 53057328

Káblový nôž No. 4-28 H

obj.-č. 53054128

Káblový nôž No. 8-27

obj.-č. 53051227

Káblový nôž No. 4-16

obj.-č. 53051116

Odizolovacie kliešte No. 5

obj.-č. 54000005

Precision Wire Stripper S

obj.-č. 54000002

Coax-Stripper No. 1 F Plus

obj.-č. 55000001

Coax-Stripper No. 2

obj.-č. 55000002

Quadro-Stripper No. 16

obj.-č. 55000016

Odblankovač No. 13

obj.-č. 55000013

Duo-Crimp No. 300
obj.-č. 54000300

Multi-Stripper No. 400

obj.-č. 54000400

Stripper No. 100
obj.-č. 54000100

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

97 %
z obnoviteľných 

surovín

Profi-Starter Set
obj.-č. 55880001

Co je Green Line?
Nielen opticky   ZELENÁ  
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 S 4-28 
Káblový nôz

Bezpecnost` vd`ka 
zasúvacej cepeli 
nozíka z hácikom

Cepel` je v 
obidvoch polohách 
uzamykatel`ná

Obj. c. 53055328
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Káblový nôz

Obj. c. 53057328
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4-28 H
4-16
8-27

Káblový nôz

Vel`ký priemer rukoväte 
pre optimálny
pocit uchopenia

Plynule nastavitel`ná a 
jednoducho pouzitel`ná 
nastavovacia skrutka

Presné, rýchle a 
bezpecné odizolovanie

Obj. c. 53054128
Obj. c. 53051116
Obj. c. 53051227
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s hácikom na cepeliv v

v

Kvalita, priatel`ská 
k zivotnému 
prostrediu

vv

Obj. c. 54000005v

Presná práca vd`aka nastavitel`nému 
dl`zkovému dorazu (5-12 mm)v

v

v
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weicon-tools.com/greenline

Výroba z vlastnej 
energie 
Naše nástroje sú vyrobené takmer 

výlučne z vlastnej energie – vďaka 

fotovoltaickým systémom.

Kartón namiesto plastu
Naše WEICON TOOLS dodávame v obale z 

recyklovateľného kartónu.

Výrobný ret`azec 
šetriaci zdroje

Opravte namiesto vyhadzovania

Na začiatku výrobného reťazca opäť roztavíme chybné nástroje, aj vtokový 

kanál, ktorý vzniká počas vstrekovania.

Naše WEICON TOOLS sú súčasťou spoločnosti WEICON - výrobcu 

špeciálnych chemických produktov pre priemysel. Chémia a 

udržateľnosť sú nezlučiteľné? Nie nevyhnutne. Vďaka našim 

produktom sa dá veľa vecí opraviť namiesto vyhodiť.

Zelená elektrina
V našej centrále v Nemecku teraz 

využívame 100% zelenú elektrinu.
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Udržateľné odizolovacie náradie

Pracujte s budúcnosťou už teraz.
JELN GmbH
Germany 
phone +49 (0) 2161 898 857 
info@jeln.de

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos 
teléfono +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 
Canada 
phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye 
phone +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
Phone +27 0 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore 
phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
España 
teléfono +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es

WEICON Romania SRL 
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON República Checa s.r.o.
República Checa 
teléfono +42 (0) 417 533 013 
info@weicon.cz

WEICON Italia S.r.l.
Italy 
phone +39 (0) 010 292 4871 
info@weicon.it

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de

 Precision Wire    
   Stripper S 

Rýchle, jednoduché a presné 
odizolovanie jemných 
vodicov a drôtov

Odizolovacie kliešte

v

Obj. c. 54000002v

ALTIS Slovakia s.r.o.
autorizovaný predaj pre SR
phone +43 4220 258 
info@weicon-sk.sk 
www.weicon-sk.sk


