Produktinformation
PEW 8.186 kontaktpressningstänger
MULTICRIMP 6 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerade ändhylsor med ett hexagonalt tryck, tillverkat i Tyskland

Fördelar

Förbättrad variant jämfört med föregångaren PEW 8.84/MULTICRIMP 6:
- Utvidgad kapacitet för 4-kants- och 6-kantsmodellen
- Det krävs ca 20 % mindre handkraft i genomsnitt jämfört med den tidigare modellen
- Mindre greppvidd och förbättrad ergonomi
- Formar målinriktat och definierat ledarändhylsorna med en geometrisk exakt krimpform
Automatisk inställning av önskat tvärsnitt för krimpningen
DIN-förenlig pressning enligt principen om tvångsslutförande
Enhetlig matning till pressbacken garanterar exakta krimpningar

Användningsområden

För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor
Kan användas med en hylslängd på upp till 20 mm (från 12 mm behövs dock minst två pressningar)

Produktegenskaper

Tillverkad av krompläterat verktygsstål
Tillverkad i Tyskland

Övrigt

Pressa ändhylsor upp till 12 mm en gång, längre ändhylsor (till max. 20 mm) måste pressas flera gånger efter varandra

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor
och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon,
ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först
efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
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För mm²

Pressprofil

Vikt (kg)

Längd (mm)

Antal / förp.
61813737

PEW.8.186

0.08 - 10

sexkant

0,38

180

1
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Benämning
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