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12 12 11
clește de precizie dezizolator cu cuţite profilate

Deizolare prin apăsare și blocare pe forma piesei, și în cazul●

materialeor izolatoare greu de îndepărtat din PTFE, silicon, Radox®,
Kapton® și cauciuc; și la cele multistrat
O a doua pereche de cuțite menține izolația rămasă ferm în poziție●

într-un mod fiabil
Cuțite profilate care se potrivesc perfect pe secțiunea conductorului●

respectiv și care sunt interschimbabile
Cu opritor reglabil pe lungime pentru aceeași lungime de dezizolare●

în cazul operațiilor executate în serie
Corpul cleștelui: oțel●

Cuțit: oțel special pentru scule, călit în ulei●

Pentru cabluri de instalații solare, concepute special pentru izolații●

multistrat și Radox®

Cu sprijinire suplimentară a cablului pentru o mai bună centrare a●

conductorilor cu mai multe straturi de izolație în profilele de
dezizolare

precis și fiabil

Două perechi de cuțite (1) taie izolația pe întreg perimetrul acesteia. Apoi, perechile de cuțite se îndepărtează unele de
altele, astfel ca izolația să poată fi scoasă prin blocare pe forma cablului (2). După procesul de dezizolare, cleștele se
deschide automat.

Principiu de lucru cu cuţite profilate

Prin tăietura circulară în jurul întregii izolaţii se dezizolează curat şi cu precizie. Acest lucru este important în special la
conductori care trebuie dezizolaţi cu exactitate.

Procedura funcţionează fără probleme chiar şi la materiale dificile, cum ar fi materialele de izolare din PTFE, Radox® şi
izolaţiile multistrat.

Articol nr. 12 12 11
EAN 4003773062998
Clesti brunat

Manere cu manşoane
multicomponent

Valori de dezizolare
milimetri pătrați mm² 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0

AWG 15 - 10
Lungime mm 195
Greutate netă g 449

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor
erori.

tăierea fără reziduuri a
izolației pe întreg
perimetrul acesteia

dezizolare prin apăsare
și blocare pe forma
piesei datorită profilelor
precise ale cuțitelor
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Piese de schimb
Articol nr. EAN  
12 19 11 4003773063001 1 set de cuţite de schimb pentru 12 12 11
12 19 91 4003773079439 Set de arcuri pentru 12 12 xx cu cuţite profilate

Accesorii
Articol nr. EAN  
12 19 90 4003773078982 Opritor longitudinal pentru 12 12 xx cu cuţite profilate


