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PROFESIONÁLNÍ ODIZOLOVÁNÍ
S PRECIZNÍM NÁŘADÍM FIRMY
Top Coax
Odizolovací nářadí pro všechny běžné koaxiální
kabely, např. TV koaxiály, Ø 4,8 - 7,5 mm, RG
58U / RG 59U, PVC-Flex 3x0,75 mm2. Integrovaná
stupnice délky odizolování 5-20 mm, pracovní
rozsah: Ø 4,8 až 7,5 mm,
nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30100

No.12, Univerzální odplášťovač
Univerzální odplášťovač k odstranění
pláště všech běžných kulatých kabelů
od Ø 8-13 mm, např. NYM 3x1,5 až 5x
2,5mm2. Není nutné žádné nastavení
hloubky řezu. Pracovní rozsah: kabely
od Ø 8 až 13 mm,
nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30120

Made in Germany

Titan-nitridový povlak
• vyšší řezná rychlost
• menší opotřebení
• větší životnost

No. 15, Super odplášťovač
Super odplášťovač k rychlému a preciznímu odpláštění všech běžných
kulatých kabelů od Ø 8 až 13 mm, např. NYM 3x1,5 až 5x2,5mm2. Není
nutné žádné nastavení hloubky řezu. Včetně čepele na podélný řez a
servisního nože. Pracovní rozsah: kabely od Ø 8 až 13 mm a vodiče
od 0,2 do 4,0 mm2, nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30150

No. 14, Odplášťovač plochých kabelů
Odizolovací nářadí pro všechny PVC izolované ploché
kabely až do šířky 12 mm. Není nutné žádné nastavení
hloubky řezu. Odstraní vnější ochranný plášť a vnitřní izolaci. Nůž bez TIN povlaku. Pracovní rozsah: ploché kabely
až do šířky 12 mm, čís. výr. 30140

PC – Strip
Speciální odplášťovací a odizolovací nářadí pro
datová komunikační vedení a řídicí vedení s PVC
izolací (např. pro Typ1, Typ2, CAT-kabely, síťové
kabely, atd.) Pracovní rozsah: kulaté kabely od
Ø 5 do 15 mm, nůž s TIN povlakem, čís. výr. 30160

AS-Interface Strip
k odizolování kabelů AS-Interface s pogumovanou
vnější izolací, včet. postranně umístěné samostatné čepele k odizolování vnitřních vodičů. Nůž bez
TIN povlaku, čís. výr. 30300

POUZE U JOKARI – VŠECHNY NOŽE*
MAJÍ TITAN-NITRIDOVÝ (TIN) POVLAK
Tento výrobek je k obdržení
také v prodejním displeji

SE-Strip
Rychlé a precizní odizolování všech běžných silových a
bezpečnostních kabelů, např. nehořlavých, bezhalogenových
vedení odolných proti zkratu a zemnímu zkratu od 1,5 do 16
mm2 (např. NSGAFÖU, VER H07RN-F), včetně integrovaného
délkového dorazu 8-10-12 mm, nůž bez TIN povlaku.
pracovní rozsah:
• 1,5mm2
čís. výr. 30180
• 2,5 bis 6mm2
čís. výr. 30190
• 10/16mm2
čís. výr. 30200

UNI-PLUS
Odizolovač kabelů do vlhkého prostředí od
Ø 8-13 mm, včet. odizolovacího přípravku a
délkového dorazu pro vnitřní vodiče 1,5 a
2,5 mm2, pracovní rozsah: kulaté kabely
Ø 8 až 13 mm, nůž bez TIN povlaku,
čís. výr. 30400
* kromě čís. výr. 30140, 30300, 30400 a SE-Strip
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Kabelový nůž

NOVINKA

ve 2-komponentové verzi

Protiskluzové vedení
třmenu

Milionkrát osvědčený kabelový nůž JOKARI
k odpláštění všech běžných kulatých kabelů. Každý
kabelový nůž JOKARI má speciální titan-nitridový
povlak (TIN) pro vyšší řeznou rychlost,
menší opotřebení a větší životnost. Navíc jeden
uvnitř uložený náhradní nůž s TIN povlakem.

Zvýšená bezpečnost uchopení

Protiskluzový elastomer

Odizolovací kleště Soft Griff
Ergonomické, automatické odizolovací kleště
pro masivní a ohebné vodiče a lanka od 0,2 - 6
mm2 se stranovými štípačkami pro vodiče
do 2,5 mm2. Nastavitelný délkový doraz
od 6 - 18 mm, rukojeť kleští s protiskluzovým
elastomerem, Není nutné žádné nastavení .
na odpovídající průřez kabelu. čís. výr. 20100
Sada náhradních nožů
čís. výr. 29100

No. 28 G Secura
8-28 mm Ø,
s přímou čepelí
čís. výr. 10281

Vnitřní nůž s
TIN povlakem

Kleště Special
Ergonomické, automatické odizolovací
kleště od 0,5 do 6 mm2 se stranovými
štípačkami na Cu dráty do Ø 2 mm.
Nastavitelný délkový doraz do 18 mm,
čís. výr. 20060

No. 16 Secura
4-16 mm Ø,
čís. výr. 10160

No. 27 Secura
(obr. jako No. 16)
8-28 mm Ø
čís. výr. 10270

No. 28 H Secura
8-28 mm Ø,
s hákovou čepelí
čís. výr. 10280

No. 27 ISO
Plně izolovaný kabelový nůž Ø 8-28 mm,
všechny díly z plastické hmoty (kromě
vnitřního nože), čís. výr. 10271
TITAN-NITRIDOVÝ
POVLAK
(TIN)

Kabelový nůž standardní verze
Také ve standardní verzi mají všechny nože
a náhradní nože titan-nitridový povlak (TIN)
pro vyšší řeznou rychlost, menší opotřebení
a větší životnost.

Multitalent QUADRO
Příkladná integrace čtyř funkcí:
odstřižení - odizolování - zkroucení - nalisování.
Rychlé dodatečné plnění páskovaného zboží, provedené
v několika sekundách jednoduchou výměnou zásobníku,
zaručuje racionální práci. Pracovní rozsah: 0,5 až 2,5mm2.
Kleště v kufříku včet. 3 zásobníků, čís. výr. 60000

No. 6 - 162
Automatické odizolovací kleště pro vodiče s průřezem
od 6 do 16 mm2. Také vhodné k odpláštění PVC-Flex
3 x 0,75 mm2. Není nutné žádné nastavení na odpovídající
průřezy, čís. výr. 20090

Vnitřní nůž s
TIN povlakem

No. 28 G Standard
8-28 mm Ø, s přímou čepelí
čís. výr. 10285
No. 16
Standard
4-16 mm Ø,
čís. výr. 10162

NOVÝ
DESIGN

Kleště na ploché kabely
Automatické odizolovací kleště pro ploché
kabely s PVC izolací do max. šířky 12 mm a
průřezu 0,75 až 2,5 mm2. Odstraní vnější ochranný plášť a vnitřní izolaci. Není nutné žádné
nastavení kleští, čís. výr. 20030

Super 4 plus
Ergonomické, automatické odizolovací
kleště od 0,2 do 6 mm2. Se stranovými štípačkami pro vodiče do 2,5 mm2. Nastavitelný délkový doraz od 6-15 mm. Rukojeť
kleští s uchycením, čís. výr. 20050

AS-Interface Special
Automatické odizolovací kleště pro
kabely AS-Interface s vnější izolací PUR
nebo TPE. Není možné žádné poškození
vnitřních vodičů, čís. výr. 20070

No. 27 Standard
(obr. jako No. 16)
8-28 mm Ø,
čís. výr. 10272

No. 35
Standard
27-35 mm Ø,
čís. výr. 10350

Série SWS-Plus
Odplášťovače kabelů
odpovídající sérii
PWS-Plus (včet. délkového dorazu a
řezací funkce), avšak
nastavené na jeden
0,25 mm Ø, 30 AWG, SWS Plus 025
průměr vodiče.
0,30 mm Ø, 28 AWG, SWS Plus 030
Pracovní rozsah: 0,40 mm Ø, 26 AWG, SWS Plus 040
0,50 mm Ø, 24 AWG, SWS Plus 050
0,60 mm Ø, 22 AWG, SWS Plus 060
0,80 mm Ø, 20 AWG, SWS Plus 080
1,00 mm Ø, 18 AWG, SWS Plus 100

No. 50 Standard
(obr. jako No. 35)
35-50 mm Ø,
čís. výr. 10500
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No. 28 H Standard
8-28 mm Ø, s hákovou čepelí
čís. výr. 10282

Precizní mikroodplášťovač

Série PWS-Plus
Ideální pro použití v elektronice, počítačové technice, telekomunikacích, datových komunikacích, výrobě modelů,
atd. Rozsah odizolování nastavitelný od Ø 0,25 do 1,00
mm, včetně regulovatelného délkového dorazu do 15 mm
a střihacího ústrojí pro dráty do Ø 1,00 mm. Zejména
vhodný k odizolování vodičů s vnější izolací z PVC, teflonu, KYNARu, TEFZELu, MYLARu.
0,12-0,40 mm Ø, 36-26 AWG, PWS 001*
čís. výr. 40010
0,25-0,80 mm Ø, 30-20 AWG, PWS Plus 002 čís. výr. 40025
0,30-1,00 mm Ø, 28-18 AWG, PWS Plus 003 čís. výr. 40026
* Model PWS 001 bez střihací funkce

