Produktinformation
DATA STRIP skalverktyg
Skalnings- och demonteringsverktyg för signal-, telefon-, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar eller glasfiber, hållbart,
användarvänligt

Fördelar

Exakt tack vare 9 justerbara positioner på inställningshjulet
Lätt att använda – stäng verktyget, för in kabeln, vrid, öppna verktyget igen och ta bort kabeln
lightweight and handy design - for your trouser pocket or belt
Long durability - tested for 50.000 insulation processes
Hög säkerhet för användaren genom en avrundad design, ett knivblad som inte ligger öppet, ”X-position” för säkert knivbyte,
reservkniven är inbäddad i plast

Användningsområden

Precisionsverktyg för att skala signal-, telefon, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar och glasfiber.
Kan skala de flesta flertrådiga datakablar och glasfiberkablar med en diameter upp till 11 mm (styrkablar med enkel PVCyttermantel kan också skalas)
Ej avsedd för PUR-material

Produktegenskaper

Verktyget är justerbart upp till 1.00 mm (0,04") i 0.1 mm steg:
9=1.0 mm
8= 0.9 mm
7= 0.8 mm
6= 0.7 mm
5= 0.6 mm
4= 0.5 mm
3= 0.4 mm
2= 0.3 mm
1= 0.2 mm

Övrigt

Läget "x" på hjulet gör att verktyget kan stängas och knivbladspatronen kan skjutas ut och snabbt och säkert ersättas med en
ny

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
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Produktinformation
DATA STRIP skalverktyg
Allmänt:

Isoleringstjocklek: upp till 1 mm

Diameter i:

För ytterdiameter: 2,5 - 11 mm

Vikt:

28 g

Längd:

Dimensions:
L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

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 ytterdiameter (mm)

Vikt (kg)

Antal / förp.
61735810

DATA STRIP

2,5 - 11

0,028

1
61735811

DATA STRIP reservblad

-

-

1

DATA STRIP skalverktyg

Benämning
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