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Narzędzia / nożyce do kabli

zakres

LY2056A do kabli okrągłych koncentrycznych
                   i telekomunikacyjnych 
Ekonomiczne nożyce do cięcia kabli miedzianych okrągłych wielożyłowych w tym 
telekomunikacyjnych w stosunkowo szerokim zakresie i kabli koncentrycznych; łukowe krawędzie 
tnące zapewniają cięcie kabli bez zniekształceń.

304104 2max: RG-9, 40 mm 220 / 310

LK22A do kabli Cu i Al
Dwie łukowo ukształtowane krawędzie tnące; możliwość cięcia w "dwu podejściach"; możliwość 
wykorzystania do odizolowywania; długość cięcia po łuku 5 i 10 mm.

307135 165 / 200

LK38A do kabli Cu i Al
Łukowo ukształtowana krawędź tnąca; długość cięcia po łuku 14 mm.

307134 210 / 300

Łukowo ukształtowane krawędzie tnące; długość cięcia po łuku ok. 25 mm wysoka trwałość 
i atrakcyjna cena.

307133 240 / 450

2MmLK60A do kabli Cu i Al

Nr katalogowy długość (mm) / masa (g)

304103
2max: RG-9U, 10 mm 165 / 140

Ekonomiczne nożyce do cięcia kabli miedzianych okrągłych wielożyłowych i kabli koncentrycznych; 
łukowe krawędzie tnące zapewniają cięcie kabli bez zniekształceń.

LY2056 do kabli okrągłych i koncentrycznych

YYR514 nożyce do kabli Cu i Al
Łukowo ukształtowane krawędzie tnące; nakładki tnące z wysokogatunkowej stali; ramiona ze 
stopu aluminium;  wytrzymałe i trwałe; długość cięcia po łuku ok. 28 mm.

301625 315 / 700

LK125 nożyce do kabli Cu i Al

LK250 nożyce do kabli Cu i Al

LK500 nożyce do kabli Cu i Al

Łukowo ukształtowane krawędzie tnące; element tnący z wysokogatunkowej stali; wytrzymałe i trwałe;

Łukowo ukształtowane krawędzie tnące; element tnący z wysokogatunkowej stali; wytrzymałe i trwałe;

Łukowo ukształtowane krawędzie tnące; element tnący z wysokogatunkowej stali; wytrzymałe i trwałe;
2Cu, Al: do 500 mm307105 770 / 3000

2Cu, Al: do 250 mm307106 530 / 1200

2Cu, Al: do 125 mm

2Cu, Al: do ÷ 22 mm

2Cu, Al: do ÷ 38 mm

2Cu, Al: do ÷ 60 mm

2Cu, Al: do ÷ 95 mm

307107 300 / 700
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