INFORMACE O VÝROBKU
STAR STRIP odplášťovací nástroj
Odplášťovací nástroj pro kabely do průměru 40 mm, výměnné háky, spolehlivý a odolný, taky pro problematickou izolaci jako
PTFE, TPE a flourpolymer a PUR

Info

Speciálně broušené odizolovací nože jsou vhodné pro problematické izolační materiály jako PUR, fluorpolymer, skleněné
vlákno, TPE

Výhody

Velký rozsah díky výměnnému přidržovacímu háku
Univerzálně použitelný pro kruhové, podélné a spirálové řezy
Břity vysoké kvality zajišťují snadné odpláštění i u těžkých izolačných materiálů
Odolnost: testováno pro více než 100 000 odizolování
Uživatelsky i ergonomicky příjemný nástroj ( mimo jiné díky malé hmotnosti)

Oblasti použití

Nastavitelný odplášťovací nástroj pro kulaté kabely s nejrůznějšími materiály izolace (jako PVC, PTFE, guma nebo PUR)
Různé vyměnitelné háky umožňují použít STAR STRIP pro kabely s průměrem 4.5 - 25 mm a 20 - 40 mm

Vlastnosti výrobku

Plynule nastavitelný odplášťovací nástroj pro kulaté kabely s nejrůznějšími materiály izolace
Možnost zafixování pozice pro kulatý, podélny nebo spirálovitý řez
Čepel automaticky vrací do své výchozí polohy, čímž se snižuje nebezpečí jejího poškození
K výměně přidržovacího háku nejsou nutné speciální nástroje

Poznámky

K dispozici jsou náhradní břity, které můžou být uloženy v přihrádce nástroje

Rozsah dodávky

61735820: Nástroj včetně břitu, malého a velkého háku, bez náhradního břitu

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 6.0 Class-Description: Nástroj k odpláštění/odizolování
kabelů
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INFORMACE O VÝROBKU
STAR STRIP odplášťovací nástroj
Hmotnost:

STAR STRIP s velkým hákem: 116 g

Délka:

Rozměry s malým hákem:
D x V x Š = 150 x 42 x 30,5 mm
Rozměry s velkým hákem:
D x V x Š = 167 x 52 x 30,5 mm

Barva:

Černá

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
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Označení výrobku

Pro vnější průměry mm

Délka mm

Balicí jednotky kusů

STAR STRIP nástroj včetně břitu, malého a velkého háku, bez náhradního břitu
61735820

STAR STRIP

4,5 - 40

150

1

61735821

STAR STRIP náhradní nůž

-

-

1

61735822

STAR STRIP náhradní hák malý

4,5 - 25

-

1

61735823

STAR STRIP náhradní hák velký

20 - 40

-

1

Náhradní díly

STAR STRIP odplášťovací nástroj
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Číslo výrobku

