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12 42 195
KNIPEX MultiStrip 10 automatische afstriptang

Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm²●

Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur●

Optimale vormgeving van de greep, voelt uitstekend aan●

Verdiept liggende draadsnijder●

Volautomatische aanpassing aan geleiders met een, meerdere en●

fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03 tot
10,0 mm²
Kleine manuele fijne justering noodzakelijk●

Geen beschadiging van de geleiders●

De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden,●

en zonder de resterende isolatie te beschadigingen
Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders,●

meerdere draden tot 10 mm² en een draad tot 6 mm²
Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht●

Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar●

Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast●

Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt●

Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard●

Gepatenteerde mechaniek

De insnijddiepte van de isolatiemessen wordt volautomatisch aan de diameter van de aders en daarmee ook aan de
dikte van alle standaard isolatiematerialen aangepast. Geen manuele instelling, zoals het bij andere traditionele tangen
met grote isolatiewaarde nog altijd nodig is.

Werkprincipe recht mes

Alleen de rode zone wordt ingesneden

Niet geschikt voor zeer flexibele en gewapende isolatiematerialen evenals voor uit meerdere lagen bestaande isolaties

Artikel-nr. 12 42 195
EAN 4003773054580
Afstripcapaciteiten
vierkante millimeter
mm²

0,03 - 10,0

AWG 32 - 7
Lengte mm 195
Gewicht netto g 136

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Draadsnijder tot 10
mm² meerdradig

De klembekken uit staal
verhinderen dat de
geleider doorglijdt

Precies afstrippen van
0,03 tot 10 mm² zonder
na te stellen

Reserveonderdelen
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Artikel-nr. EAN  
12 49 21 4003773057581 Set reservemessen voor 12 42 195 automatische afstriptang
12 49 23 4003773057604 Reserve-lengteaanslag voor 12 42 195 automatische afstriptang


