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13 96 200
Alicate para instalação elétrica

       

6 funções em um alicate●

Alicate multifuncional para instalação elétrica; para agarrar material●

plano e redondo, dobrar, rebarbar, cortar cabos, descarnar e cravar
terminais para pontas de fio
Superfícies lisas na ponta para agarrar, sem danificar os fios●

individuais; superfícies perfiladas e um orifício do queimador para
agarrar material liso e redondo
Canto exterior notável no mordente para atuar sobre caixas●

embutidas e para desbarbar orificios de passagem.
Furos de retirada de isolamento para condutores 0,75 - 1,5 mm² e 2,5●

mm²
Fissura para luvas de topo de fios 0,5-2,5 mm2●

Tesoura de cabos com lâminas de precisão (endurecidas por indução)●

para cabos de Cu e Al até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
Agarrar sem abrir o alicate completamente (mecanismo de fecho●

inteligente na versão com mola de abertura). A lâmina permanece
fechada e protegida
Desenho delgado para fácil acesso●

Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do●

alicate

Nos modelos com mola de abertura integrada na articulação, a●

lâmina de bloqueio ativada mantém os gumes fechados enquanto as
outras funções se mantêm ativas
Com o mecanismo de fecho inteligente é possível abrir o "pinças"●

sem o alicate. A lâmina permanece fechada e protegida.

Artigo nº 13 96 200
EAN 4003773075110
Cabeça
Alicate cromado

Cabos
isolados com capas de
componentes múltiplos,
testado por VDE

Norma relativa ao
isolamento IEC 60900 DIN EN 60900

Valor de corte cabo Cu,
multifilar (diâmetro) Ø
mm

15

Valor de corte cabo Cu,
multifilar mm² 50

Valores de retirar
isolamento para fios
singelos mm²

0,75 - 1,5 + 2,5

Capacidade em
milímetros quadrados
mm²

0,5 - 2,5

AWG 1/0
Comprimento mm 200
Peso líquido g 280

Reservado alterações técnicas e erros
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