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Narzędzia / ściągacze izolacji

zakres

20,5÷6 mm /RG6/59/Ć13mm

20,05÷0,5 mm /Ć9,5mm

307110

307111

122 / 48

180 / 65 - ostrze / 65

120 / 96

307073

KN20C nóż monterski sierpak z uchwytem
Nóż monterski typu sierpak. Mnogość zastosowań przy pracach elektrycznych i elektrotechnicznych.
Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

Nr katalogowy długość (mm) / masa (g)

2Ściąga izolację z kabli koncentrycznych RG6/RG59, wielodrutowych okrągłych do 6mm , oraz
obwodowo z przewodów o Ø 8-13 mm. Ściągacz posiada blokadę otwarcia, oraz praktyczny klips do
paska.

LY662 uniwersalny

Przeznaczony do ściągania izolacji z przewodów wielodrutowych. Dodatkowo posiada szczypce,
obcinak, oraz noże do wzdłużnego i obwodowego nacinania izolacji przewodów o średnicy 9 mm.
Ściągacz posiada blokadę otwarcia.

WS353A uniwersalny

LY501 uniwersalny
2Do kabli okrągłych (przy obrocie 1-3x) jak: koncentryczne i inne 1,3÷3,3 mm , drutowe typu UTP, 

transmisji danych, wielożyłowe średnicy 3,2÷9mm; płaskie telefoniczne 2p/4p/6p/8p; instalacyjne,
głośnikowe 0,3÷0,8; prosta i precyzyjna regulacja ściągacza; noże do ciecia kabli - zwłaszcza 
płaskich telefonicznych; noże do zdejmowania zewnętrznej izolacji z kabli płaskich (przygotowanie 
kabli do zaciskania we wtykach modularnych RJ).

302125 105 / 65

Odizolowanie zapewnia przygotowanie końcówki przewodu koncentrycznego do montażu w 
odpowiednim wtyku/gnieździe; dwa noże tnące z regulacją głębokości; moduł dopasowujący do 
przewodu (4 pozycje); regulacja długości ściąganej izolacji 4 / 6 / 8 / 12 mm.

302036 (HT-332) RG 58/59/62/6/6QS, 3C2V, 4C2V, 5C2V 95 / 65

LY332 do kabli koncentrycznych

302036 RG 58/59/62/6/6QS, 3C2V, 4C2V, 5C2V 95 / 65

LY312B do kabli koncentrycznych
Odizolowanie zapewnia przygotowanie końcówki przewodu koncentrycznego do montażu w 
odpowiednim wtyku/gnieździe; trzy noże tnące z regulacją głębokości; moduł dopasowujący do 
przewodu (2 pozycje).

302036 (HT-332) RG 58/59/62/6/6QS, 3C2V, 4C2V, 5C2V 95 / 65

140 / 125

175 / 100

Do usuwania izolacji ze wszystkich popularnych przewodów okrągłych; regulacja głębokości 
2nacinania izolacji; nóż hakowy do ściągania izolacji z pojedynczych żył w zakresie 1,5÷6 mm ;

nóż prosty długość krawędzi tnącej 20 mm; automatyczne dostosowywanie się do grubości kabla; 
kapa z tworzywa chroniąca nóż w komplecie.

Ściąga izolację z kabli (obroty w prawo - odcina izolację, obroty w lewo - rozcinanie po spirali,
po obrocie noża o 90 stopni - ciecie wzdłużne); regulacja głębokości cięcia; automatyczne 
dostosowywanie się do grubości kabla; narzędzie trwałe i niedrogie.

LY25-9 do powłok zewnętrznych kabli

LY26-6 do powłok zewnętrznych kabli

21,5÷6mm /Ć8÷28mm

Ć4,5÷25 mm302120

307022

 RG 58/59/62312002 95 / 65
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