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LISOVACÍ KLEŠTĚ
Univerzální lisovací kleště CS 10-AE 22
- pro lisování dutinek
- automatické přizpůsobení se průměru dutinky
- rovnoměrné nalisování po celé délce dutinky
- automatické uvolnění aretace po dosažení precizního nalisování
- ergonomická rukojeť

Kód

0,08 10 195 288 NL 0181 96000

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi CK 100K – 44
- pro lisování izolovaných ok, spojek a konektorů
- nástroj s precizním radiálním pohybem při lisování
- výměnné lisovací čelisti (viz. tabulka)
- malá síla potřebná pro lisování
- nástroj s patentovaným systémem fixace čelistí
- ergonomická rukojeť
- vyrobeno ze speciální pevnostní oceli

Kód

0,5 6,0 220 541 NL 1865 27100

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi CK 100K – 65
- pro lisování neizolovaných konektorů
- nástroj s precizním radiálním pohybem při lisování
- výměnné lisovací čelisti (viz. tabulka)
- malá síla potřebná pro lisování
- nástroj s patentovaným systémem fixace čelistí
- ergonomická rukojeť
- vyrobeno ze speciální pevnostní oceli

Kód

0,5 6,0 220 533 NL 1865 02100

Lisovací kleště
- pro lisování dutinek
- dvoukomponentní rukojeť

Kód

0,5 2,5 145 420 NL 246 230
1,5 6,0 145 420 NL 246 235

Série CK 100
K dispozici je široká
škála kvalitních 
výměnných čelistí 
přesně pro daný typ
ukončovacího materiálu

Série CK 100
K dispozici je široká
škála kvalitních 
výměnných čelistí 
přesně pro daný typ
ukončovacího materiálu
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LISOVACÍ KLEŠTĚ
Lisovací kleště
- pro lisování dutinek
- rozsah lisování AWG 20 -10
- ráčnový převod
- rukojeť vyrobena ze speciální plastické hmoty
- nová pohodlná dvoukomponentní rukojeť speciálně
tvarovaná proti sklouznutí ruky směrem k čelisti 

Kód

0,5 6 230 600 NL 246 240

Lisovací kleště
- pro lisování konektorů
- rozsah lisování AWG 22 -10
- ráčnový převod
- rukojeť vyrobena ze speciální plastické hmoty
- nová pohodlná dvoukomponentní rukojeť speciálně
tvarovaná proti sklouznutí ruky směrem k čelisti  

Kód

0,25 6,0 230 600 NL 246 245

Lisovací kleště - SET
- lisovací kleště s vyměnitelnými čelistmi
- ráčnový převod
- set pěti čelistí
- dvoukomponentní rukojeť
- pro kabelová oka a spojky s izolací, dutinky, kabelová oka a spojky

bez izolace, konektory a kabelová oka

Kód

0,5 16 230 1150 NL 246 255

Lisovací kleště
- pro lisování izolovaných kabelových ok, spojek
- rozsah lisování AWG 26 -10
- ráčnový převod
- rukojeť vyrobena ze speciální plastické hmoty
- nová pohodlná dvoukomponentní rukojeť speciálně
tvarovaná proti sklouznutí ruky směrem k čelisti

Kód

0,14 6,0 235 600 NL 246 250
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LISOVACÍ KLEŠTĚ
Lisovací kleště na dutinky
- od 0,25–6 mm2

- automatické přizpůsobení průměru dutinky
- automatické uvolnění aretace po dosažení nalisování
- čtyřhranné lisování

Kód

0,25 6,0 175 350 NL 246 220

Lisovací kleště - SET
- lisovací kleště s vyměnitelnými čelistmi
- ráčnový převod
- vyměnitelné čelisti v rukojeti
1. čelisti pro kabelová oka s izolací 0,5–6 mm2

2. čelisti pro kabelová oka bez izolace 0,5–10 mm2

3. čelisti pro dutinky 0,5–10 mm2

Kód

0,5 10 220 610 NL 246 225

Lisovací kleště pro kabelová oka a spojky
- nastavitelné čelisti
- od 6 do 50 mm2

- šestihranné lisování
- použitelné pro měď a hliník

Kód

6,0 50 380 1500 NL 246 215

Lisovací kleště pro kabelová oka a spojky
- vyměnitelné čelisti 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 a 150 mm2

- lisování Cu 10–150 mm2

- lisování Al  6–120 mm2

- šestihranné lisování
- teleskopická rukojeť
- plastový box

Kód

10 150 420-590 2500 NL 246 210
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