
3 εργαλεία σε μία πένσα: για το 
κόψιμο, την απογύμνωση και 
την αφαίρεση μονωτικού περι-
βλήματος σε ηλεκτρικά καλώδια. 

Με την τήρηση των προβλεπό-
μενων μέτρων ασφαλείας, κατάλ-
ληλη για εργασίες σε τάση
έως 1.000 Volt (AC), έως 1.500 Volt 
(DC) 

3 εργαλεία σε 1 
• Εύκολος χειρισμός, δεν απαιτείται 

αλλαγή εργαλείου 
• Λειτουργία πλαγιοκόφτη 
• Απογύμνωση με μία εργονομική 

κίνηση έλξης 

Εργονομική λαβή για ασφαλή 
εργασία 
Αντιολισθητική άνετη λαβή 2 στοιχείων 
με φαρδύ λαιμό VDE. 

Επαγωγικά ενισχυμένες επιφά-
νειες για ακριβείς κοπές

Επιφάνεια εξ‘ ολοκλήρου τροχι-
σμένη και χρωμιωμένη
 
Ενσωματωμένη άρθρωση 

Πεδία χρήσης 
Για στρογγυλά καλώδια και καλώδια 
σε υγρούς χώρους με ø 8-12 mm π.χ. 
NYM 3 x 1,5 mm2 έως 5 x 2,5 mm2. Για 
καλώδια που εξέρχονται από κουτιά 
διανομής, κουτιά τοίχων και διακλά-
δωσης, ηλεκτρικούς πίνακες, ερμάρια 
ζεύξης ή απλά για μη συναρμολογημένα 
καλώδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκα-
ταστάσεις θέρμανσης και αερισμού, 
κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων και 
κουζινών, καθώς και από άλλες παρό-
μοιες επαγγελματικές ομάδες.

Κωδ. aρ. 0714 01 588
Συσκ./Τεμ. 1
Μήκος 170 mm
Ελάχιστη/μέγιστη διατομή καλωδίων 1,5 - 2,5 mm2

Πρότυπο EN
60900 || Εργασίες υπό τάση –  
Εργαλεία χειρός για χρήση σε AC μέχρι 1.000 V 
και DC μέχρι 1.500 V

Υλικό λαβής Πλαστικό υλικό 2 στοιχείων
Υλικό Ατσάλι, ειδικά ενισχυμένο
Απόδοση κοπής με μέγιστη διατομή 
καλωδίων σε αλουμίνιο/χαλκό 12 mm

Επιφάνεια CR || Χρωμιωμένη

Αφαιρέστε τα 
μονωτικά περιβλή-
ματα των κλώνων 
με τη βοήθεια 
των οπών απογύ-
μνωσης.

Διπλώστε λίγο 
το άκρο του 
καλωδίου μέχρι 
να αποκοπεί το 
περίβλημα στο 
σημείο κοπής και 
αφαιρέστε το με 
τράβηγμα.

Χαράξτε το 
περίβλημα με τις 
κόψεις μέχρι το 
εσωτερικό σύρμα. 
Μετά περιστρέψτε 
λίγο την πένσα 
γύρω από το 
καλώδιο.

Κόψτε το καλώδιο 
με τον πλαγιο-
κόφτη

ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (3 ΣΕ 1) 
VDE IEC 60900
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