Delock Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων για σύσφιξη και
απογύμνωση ομοαξονικού καλωδίου AWG 10 - 24
Περιγραφή
Αυτό το εργαλείο της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την απογύμνωση και την κοπή των περισσότερων
ομοαξονικών καλωδίων κοινού τύπου εύκολα και
γρήγορα με μια απλή εφαρμογή.
Όλα σε ένα
Η τανάλια πολλαπλών χρήσεων προσαρμόζεται
αυτόματα στη διάμετρο του καλωδίου που βρίσκεται
υπό επεξεργασία και επιτρέπει την κοπή και την
απογύμνωση στερεού ή πλεγμένου καλωδίου. Το μήκος
της περιοχής που πρόκειται να απογυμνωθεί μπορεί να
προσαρμοστεί μεμονωμένα με τη βοήθεια της κίτρινης
πλαστικής προσαρμογής.
Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα σύσφιξης στο κέντρο
της λαβής μονωμένα ή μη μονωμένα άκρα καλωδίου,
καλωδιώσεις και περίδεσμους και παρόμοιες θέσης
ένωσης.
Η τανάλια είναι φτιαγμένη από ανθεκτικό υλικό και οι
λαβές από καουτσούκ παρέχουν μια σταθερή σύσφιξη
κατά τη διαδικασία εργασίας.
Χαρακτηριστικά
• Μεταλλική τανάλια με πλαστικές λαβές
• Ενσωματωμένος κόπτης και απογυμνωτής
• Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για κοπή και σύσφιξη: AWG 10 - 24
• Σύνδεσμοι κατάλληλοι για σύσφιξη: π.χ. άκρα καλωδίου, καλωδιώσεις και
περίδεσμοι,
θέσεις ένωσης.
• Χρώμα: κίτρινο / μαύρο
• Βάρος: περ. 312 g
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 210 x 100 x 30 mm

Αρ. προϊόντος 90553
EAN: 4043619905539
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Συσκευασία με
φυσαλίδες

Απαιτήσεις συστήματος
• Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για σύσφιξη και κοπή
• Σύνδεσμοι κατάλληλοι για σύσφιξη
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Πένσα
Εικόνες
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Physical characteristics
Weight:

312 g

Μήκος:

210 mm

Width:

100 mm

Height:

30 mm

Χρώμα:

κίτρινο / ασημί
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