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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

0180 12 40 170
0230 18 60 230

nr zakres cięcia  5390 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka czerniona.
Przegub regulowany, samoblokujący z nastawnym ramieniem. Hartowane krawędzie tnące 
z precyzyjnym szlifem. Możliwość obsługi jedną ręką daje gładkie, czyste cięcie bez zagniatania
kabli. Rękojeści pokryte tworzywem.

0165 15 50 165
0200 20 70 200

nr zakres cięcia  5380 5393 5383 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych jedno- wielożyłowych.

5380

5380

5384
0165

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych jedno- wielożyłowych.
Cięcie wstępne i końcowe (1. i 2. ostrze). Dzięki temu mogą być rozdziela ne 
także kable o średnicy większej niż 20 mm.

5383

5383

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz drutu miedzianego
 ciągnionego na zimno.

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka czerniona.
Przegub regulowany, samoblokujący z nastawnym ramieniem. Hartowane powierzchnie tnące 
z precyzyjnym szlifem. Możliwość obsługi jedną ręką daje gładkie, czyste cięcie bez zagniatania
kabli. Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Do cięcia jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

5384
0200

Do cięcia jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.
Cięcie wstępne i końcowe (1. i 2. ostrze). Dzięki temu mogą być rozdzielane 
także kable o średnicy większej niż 20 mm.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz drutu miedzianego
 ciągnionego na zimno.

0165 15 50 165
0200 20 70 200

nr zakres cięcia  5384 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli

Wykonanie: Ze stali kutej. Główka hromowana i polerowana, z wbudowaną sprężyną
 otwierającą i blokadą. Hartowane krawędzie tnące z precyzyjnym szlifem. Możliwość 
obsługi jedną ręką daje gładkie, czyste cięcie bez zagniatania kabli. Rękojeści z nakładkami
 izolacyjnymi z tworzywa sztucznego, dwukomponentowe, pozwalają na pracę pod napięciem 
do 1000 V, wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa IEC 60 900, DIN EN 60900, 
VDE 0682/część 201. Do cięcia kabli jedno- i wielożyłowych z miedzi i aluminium.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz drutu miedzianego
 ciągnionego na zimno.

0170 18 50 170

nr zakres cięcia  5385 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli izolowane VDE

5384 0165

5384 0200

24,10
30,90
(512)

22,40
–

(525)

–
35,20
(525)

29,70
–

(525)

Ze sprężyną otwierającą.
Do cięcia jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

5393

5393

25,20
40,70
(525)

30,40
(512)

Wykonanie: Według normy DIN ISO 5743. Ze stali chromowo-wanadowej, hartowane w oleju
i odpuszczane. Główka polerowana, ze skręconymi ramionami i ze sprężyną rozwierającą do
płynnego otwierania i zamykania. Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz drutu miedzianego
 ciągnionego na zimno.

Nożyce do kabli
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Nożyce do kabli

Wykonanie: Ze stali, kutej. Główka czerniona i polerowana. Rękojeści pokryte twardym
 tworzywem sztucznym.

Zastosowanie: Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych bez miażdżenia i deformacji.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz aluminiowych jak również
drutu miedzianego ciągnionego na zimno.

0165 8 16 165

nr zakres cięcia  5386 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli KT 8

Wykonanie: Ze stali. Główka czerniona. Możliwość obsługi jedną ręką. Funkcjonuje jak
 grzechotka. Możliwość zwolnienia ostrza w każdej pozycji. Rękojeści pokryte tworzywem
 grubościennym.

Zastosowanie: Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych bez miażdżenia i deformacji.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz aluminiowych jak również
drutu miedzianego ciągnionego na zimno.

0290 45 400 290
0365 55* 500 365

nr zakres cięcia  5401 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli KT 45 R/KT 55 R

5403 0251

5403 0281

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej specjalnego gatunku. Główka lakierowana.
Obsługa jedną ręką dzięki mechanizmowi zapadkowemu. Dwustopniowy mechanizm zapadkowy
umożliwia łatwe cięcie bez miażdżenia i deformacji. Z ochroną zacisków. Specjalistyczna obudowa
z powierzchnią do odkładania prze cięciu. Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych jedno- i wielożylowych bez
miażdżenia i deformacji.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych.

0251 32 240 250
0281 52* 380 280

nr zakres cięcia  5403 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli

* Do aluminiowych kabli sektorowych 4 x 150 mm2

(w instalacjach domowych).

5401 0290

5401 0365
* Do aluminiowych kabli sektorowych 4 x 150 mm2

(w instalacjach domowych).

Wykonanie: Kute, z zabezpieczeniem przed zablokowaniem. Hartowane, precyzyjnie
 szlifowane ostrza. Lżejsze, jednoręczne cięcie, gładkie, czyste, bez zagnieceń. Regulowana
śruba łącząca, samoblokująca. Rękojeści z nakładkami izolacyjnymi z tworzywa sztucznego
dwukomponentowe, pozwalają na pracę pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normami
IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/część 201. 

0165 15 50 165
0200 20 70 200
0230 16 50 230

nr zakres cięcia  5381 5382 5389 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli izolowane VDE

Stal wanadowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka chromowana,
 rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego.

Do cięcia jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

5381

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka chromo-
wana, rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego.

Do cięcia jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych. Cięcie
wstępne i końcowe dzięki dwóm ostrzom (1. i 2 ostrze). Możliwość cięcia 
kabli o średnicy większej niż 20 mm.

5382

5382

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka polero -
wana. Rękojeści pokryte tworzywem.

Do cięcia jedno- i wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych.

5389

5389

Uwaga! Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.

5381

36,40
–
–

(525)

–
46,30

–
(525)

–
–

42,20
(525)

32,00
(523)

245,00
345,00

(523)

181,50
243,50

(525)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Nożyce do kabli

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej specjalnego gatunku. Główka lakierowana.
Obsługa jedną ręką dzięki mechanizmowi zapadkowemu. Dwustopniowy mechanizm 
zapadkowy umożliwia łatwe cięcie bez miażdżenia i deformacji. Z ochroną zacisków.
 Specjalistyczna obudowa z powierzchnią do odkładania prze cięciu. Rękojeści z nakładkami
 izolacyjnymi z  tworzywa sztucznego, wielokomponentowego, pozwalają na pracę pod napięciem
do 1000 V, wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa IEC 60 900, DIN EN 60 900, 
VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Do cięcia wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych bez ich miażdżenia 
i deformacji.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych.

0250 32 240 250
0280 52* 380 280

nr zakres cięcia  5406 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli izolowane

* Do aluminiowych kabli sektorowych 4 x 150 mm2

(w instalacjach domowych).

Wykonanie: Łatwe i czyste cięcie dzięki nowej geometrii ostrza. Cięcie bez wysiłku dzięki
 optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Zastosowanie: Do kabli miedzianych i aluminiowych.

0501 27 150 500
0600 27 150 600

nr zakres cięcia  5392 5396 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli

Ostrza ze stali kutej wanadowej, hartowana w oleju i odpus -
zczana. Główka polerowana. Ostrza hartowane, cięcie
 gładkie bez miażdżenia kabla. Przegub regulowany, 
samo blokujący. Rękojeści z wytrzymałych rurek aluminio -
wych.  Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

5392

5392

Specjalna stal narzędziowa, główka hartowana (wymienna) 
w oleju i odpuszczana. Główka polerowana. Ostrza
 hartowane, cięcie gładkie bez miażdżenia kabla. Niewielki
nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. 
Przegub regulowany, samoblokujący. Rękojeści z nakładkami
z tworzywa sztucznego.

5396

5396

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych i drutów.

Wykonanie: Szczypce precyzyjne ze specjalnej stali narzędziowej 
z najwyższego gatunku, hartowanej w oleju i odpuszczanej. Ramiona 
z aluminium o wysokiej wytrzymalości o owalnym kształcie. Główka
czerniona. Bardzo wysoka wydajność cięcia dzięki dwuręcznej obsłudze
i mechanizmowi zapadkowemu. Wymaga użycia niewielkiej siły dzięki
optymalnemu przełożeniu dźwigni. Ramiona dają się przestawiać
 wielostopniowo (400 do 600 mm) i można je również indywidualnie
dopasować do potrzeb. Narzędzie można otworzyć w każdej pozycji
cięcia. Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych jedno- 
i wielożyłowych bez miażdżenia i deformacji jak również kabli z twardej
gumy i materiałów z tworzyw sztucznych. Również do kabli z oplotem
metalowym.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych.

0680 60 740 630–830
0820 100 960 680–880

nr zakres cięcia  5404 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli

612,00
708,50

(525)

5406 0250

5406 0280

199,50
265,50

(525)

94,10
–

(525)

–
158,50

(525)

Poprawione
przełożenie dźwigni
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0150 3 150

nr zakres cięcia lina stalowa  5411 długość
zam. mm mm

nr zakres cięcia  5397 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli izolowane/Nożyce do lin stalowych

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, główka hartowana (wymienna) w oleju i odpuszczana.
Główka polerowana. Ostrza hartowane, cięcie gładkie bez miażdżenia kabla. Niewielki nakład
siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. Przegub regulowany, samoblokujący. Łatwe i czyste
cięcie dzięki nowej geometrii ostrza. Cięcie bez wysiłku dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.
Rękojeści z izolacyjnymi nakładkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego, pozwalające
na pracę pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900, 
VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Do kabli miedzianych i aluminiowych.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych i drutów.

0600 27 150 600

Nożyce do kabli izolowane

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka polerowana.
Wbudowana łatwo dostępna precyzyjna sprężyna otwierająca i blokada. Z dwoma profilami nacis-
kowymi do końcówek i do okuć lin. Specjalna geometria ostrza zabezpiecza przed rozciągnięciem
linki. Rękojeści z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do kabli jedno- i wielożyłowych miedzianych i aluminiowych, linek stalowych,
drutu o średniej grubości jak również drutu fortepianowego.

0190 6 7 10 6 2,5 190

nr zakres cięcia 5421 zakres cięcia zakres cięcia długość
zam. lina stalowa  miedź i miedź i ∅ drut forte-

aluminium ∅ aluminium pianowy ∅
mm mm mm2 mm mm mm

Nożyce do lin stalowych

Wykonanie: Część tnąca ze stali narzędziowej specjalnej jakości (wymienna), hartowana 
w oleju i odpuszczana. Główka polerowana, rękojeści pokryte tworzywem, ramiona 
wykonane z wytrzymałego  aluminium, optymalne przełożenie dźwigni. Rękojeści pokryte
 tworzywem.

Zastosowanie: Do kabli miedzianych i aluminiowych, linek drucianych i prętów 
stalowych okrągłych, nadaje się również do przecinania przewodów napowietrznych 
i drutu odciążającego naciąg.

0445 7 10 95 445
0600 9 14 150 600

nr zakres cięcia 5410 zakres cięcia pręt zakres cięcia miedź długość
zam. lina stalowa  stalowy (średnica) i aluminium ∅

mm mm mm2 mm

Nożyce do lin stalowych i kabli

191,50
(525)

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, główka hartowana (wymienna) w oleju i odpuszczana.
Główka polerowana. Przegub regulowany, samoblokujący. Łatwe i czyste cięcie dzięki nowej
 geometrii ostrza. Cięcie bez wysiłku dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. Ramiona z aluminium
owalnego o wysokiej jakości, długość ramion ustawiana w 4 pozycjach od 400 do 600 mm.
Przegub wielostopniowy umożliwia pracę w miejscach trudnodostępnych i optymalizację
 ramienia przy całkowitym jego rozwarciu. Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do kabli jedno- i wielożyłowych miedzianych i aluminiowych.

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do cięcia lin stalowych oraz drutu miedzianego 
ciągnionego na zimno.

0560 38 280 550–700

nr zakres cięcia  5394 zakres cięcia długość
zam. mm mm2 mm

Nożyce do kabli

210,00
(525)

31,40
(525)

196,50
244,00

(525)

22,20
(525)

Nożyce do cięgieł Bowdena

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej specjalnej jakości, hartowanej w oleju i 
odpuszczanej. Główka polerowana. Ostrza hartowane, cięcie gładkie bez miażdżenia 
kabla. Z sprężyną otwierającą i zapadką. Specjalna geometria ostrza zabezpiecza przed  
rozciąg nięciem linki. Cięcie bez wysiłku dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. 
Rękojeści pokryte tworzywem.

Zastosowanie: Do cięgieł Bowdena i miękkich linek stalowych (także V2A).



nr zam. 0005 0005 0006 0005
zakres pracy mm 8–13 mm  8–13 mm / 8–13 mm / 5–15 mm /

1,5 + 2,5 mm2 0,2 + 4,0 mm2 0,2 + 4,0 mm2

5413 12,00 – – –

5414 – 14,00 – –

5415 – – 25,00 –

5417 – – – 32,50
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Narzędzia do ściągania płaszczy kabli

Wykonanie: Z zamocowanymi wewnątrz ostrzami.

Przyrząd do ściągania płaszczy kabli o przekroju okrągłym

Zastosowanie: Do tradycyjnych kabli okrągłych.
Odpowiednie do stosowania w miejscach trudno-
dostępnych, np. rozgałęźnikach, skrzynkach
rozdzielczych. Odpowiednie do kabli odpornych 
na wilgoć. Rękojeść pusta w środku z tworzywa
sztucznego.

5413

5413

(523)

Zastosowanie: Do zdejmowania płaszczy z kabli
NYM, także do obsługi lewą ręką. Usuwanie twar-
dych izolacji zewnętrznych i zdejmowanie izolacji ze
splotek przez zmianę pozycji nastawnego zderzaka.
Rękojeść pusta w środku z tworzywa sztucznego.

5414

5414

5415

Zastosowanie: Do tradycyjnych kabli okrągłych.
Odpowiednie do stosowania w miejscach trudno-
dostępnych, np. rozgałęźnikach, skrzynkach
rozdzielczych. Wyjmowalne ostrza. Odpowiednie 
do kabli odpornych na wilgoć. Rękojeść pusta w
środku z wielokompnetowego tworzywa sztucznego.

5415

Zastosowanie: Do tradycyjnych kabli pokrywanych
PCW, kabli do komunikacji cyfrowej i kabli sterow -
niczych (np. IBM typ 1; 2 itp.). Rękojeść pusta w
środku z tworzywa sztucznego.

5417
5417

Wykonanie: Okrągła, pusta w środku rękojeść wzmocniona włóknem
szklanym z zamocowanymi ostrzami. Dwustopniowe zdejmowanie
 izolacji. Z podziałką wzdłużną. Odpowiednie do stosowania w miejscach
trudnodostępnych.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji ze wszystkich kabli koaksialnych
(np. B. RG 58; 59) oraz PCW (elastycznych) 3 x 0,75 mm².

0005 4,8–7,5

nr zakres pracy  5420
zam. mm

Przyrząd do ściagania płaszczy z kabli koaksialnych

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego z trzema wbudowanymi
nożami. Głębokość cięcia regulowana za pomocą klucza trzpieniowego
sześciokątnego, stały rozstaw ostrzy.

Zastosowanie: Do jednoczesnego ściągania zewnętrznej powłoki kabla,
ekranu i izolacji wewnętrznej z kabli koaksialnych (RG 58, RG 59 i RG 62).

0005 RG 58, RG 59, RG 62

nr zakres pracy 5424
zam.

Przyrząd do ściągania izolacji z kabli koaksialnych

12,00
(523)

Wykonanie: Poliamidowa obudowa z ustawianą długością przyłożenia,
ustawienie głębokości cięcia drutu, wymienne noże i ustawianie zakresu
odizolowywyania kabla.

Zastosowanie: Do ściagania izolacji z typowych kabli przewodzących 
i splotek.

0005 0,12–0,40
0010 0,25–0,80
0015 0,30–1,00

nr zakres pracy  5422
zam. mm

Mikroprecyzyjny przyrząd do usuwania izolacji

15,95
15,95
15,95
(523)

19,35
(525)
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Wykonanie: Z uchwytem z tworzywa sztucznego.

Noże do kabli

Noże do kabli

Wykonanie: Z rękojeścią drewnianą.

0160 160
0185 185
0195 195

nr długość 5426 5429 5432 5436
zam. mm

Noże do kabli

5426

5429

5432

1-częściowy (Nóż ołowiany), ze stałym ostrzem ze stali węglowej.5426

1-częściowy, ze składanym ostrzem z nacięciem.5429

2-częściowy, ze składanym ostrzem z nacięciem i ostrzem do poszerzania.5432

3-częściowy, ze składanym nierdzewnym ostrzem z nacięciem i ostrzem
do poszerzania, ostrze wielofunkcyjne.

5436

–
2,57

–
(512)

–
–

3,24
(512)

6,35
–
–

(512)

–
–

7,50
(512)

0195 195

nr długość 5430 5433 5437
zam. mm

5433

5430

5437

1-częściowy, ze składanym ostrzem z nacięciem.5430

1-częściowy, skladany, stal nierdzewna ostrze z dwoma nacięciami, 
blokada przy pomocy zatrzasku.

5433

1-częściowy, ze składanym ostrzem stal nierdzewna ostrze gładkie. 
Blokada przy pomocy zatrzasku.

5437

5436

4,02
(512)

9,30
(512)

8,80
(512)

Wykonanie: Ostrze hartowane w oleju i odpuszczane. Rękojeści z izolacyjnymi nakładkami 
z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego, pozwalające na pracę pod napięciem do
1000 V, zgodnie z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/część 201.

0180 180 50
0155 155 38

nr długość 5434 5435 5438 długość ostrza
zam. mm mm

Noże do kabli izolowane

Ergonomiczna i bezpieczna rękojeść, solidne, proste ostrze.5434

Ergonomiczna i bezpieczna rękojeść, solidne, proste ostrze, grzbiet pokryty
 tworzywem sztucznym w celu zabezpieczenia przed zwarciem.

5435

Sierpowate ostrze w kształcie haka wykonane ze stali nierdzewnej, ze stopką
 prowadzącą na końcu ostrza, zabezpieczającą przed uszkodzeniem żył kabla 
i w celu zabezpieczenia przed zabezpieczenia przed zwarciem.

5438

5434

5435

5438

10,40
–

(525)

10,80
–

(525)

–
27,80
(525)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Noże do kabli

Wykonanie: Z wewnętrznym obrotowym obcinakiem i zakrzywionym ostrzem. Możliwość dosto-
sowania wewnętrznego obcinaka do cięcia kolistego lub wzdłużnego-pozwala to na usu wanie
izolacji z długich odcinków kabli w jednej operacji. Szybkie i precyzyjne ustawianie głębokości
cięcia za pomocą śruby radełkowanej na końcu rękojeści. Szybkie i precyzyjne ustawianie
 głębokości cięcia za pomocą śruby radełkowanej na końcu rękojeści.

Zastosowanie: Do szybkiego i nieskomplikowanego ściągania izolacji z typowych rodzajów kabli.

0005 4–28 5,80
0010 nóż zapasowy

nr zakres pracy  5441
zam. mm

Uniwersalne noże do kabli

5,80
1,71
(512)

Wykonanie: Możliwość dostosowania wewnętrznego obcinaka do cięcia kolistego
lub wzdłużnego. Szybkie i precyzyjne ustawianie głębokości cięcia za pomocą śruby
radełkowanej na końcu rękojeści. Szybkie i precyzyjne ustawianie głębokości cięcia 
za pomocą śruby radełkowanej na końcu rękojeści. Dostawa wraz z 1 nożem zapa-
sowym z rękojeścią.

Zastosowanie: Do szybkiego i nieskomplikowanego ściągania izolacji z typowych
rodzajów kabli.

0002 bez ostrza 8–28
0005 ostrze z pazurem 8–28
0007 ostrze proste 8–28
0010 otrze wymienne –

nr wykonanie 5442 zakres pracy ∅
zam. mm

Uniwersalne noże do kabli

0002

0005

0007

9,00
10,50

9,15
1,65

(523)

5/70

5/64

5/69

Nasz kompletny asortyment
szczypiec do krimpowania, 

zestawów zacisków i tulejek 
do końcówek kabli dostępny 
jest na stronach 5/60–5/70.
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Przyrząd do usuwania izolacji

Wykonanie: Z wewnętrznym obrotowym obcinakiem i zakrzywionym
ostrzem. Ze strzemiączkiem o stalowych krawędziach do usuwanie izolacji 
z długich odcinków kabli w jednej operacji. Głębokości cięcia ustawiana za
pomocą śruby radełkowanej na końcu rękojeści do izolacji o grubości 4,5 mm.
Rękojeść z tworzywa sztucznego.

Dostawa wraz z 1 nożem zapasowym z rękojeścią.

Zastosowanie: Do szybkiego ściagania izolacji w dowolnym miejscu 
w kablach okragłych o różnorodnych przekrojach.

0005 6–25 mm
0010 nóż zapasowy

nr zakres pracy  5444
zam. mm

Uniwersalne noże do kabli 

Wykonanie: Z wysokiej jakości materiału syntetycznego z włóknem szklanym. Ostrze z harto wanej
stali specjalnej. Z chowającym się ostrzem z pazurem. Zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Bezstopniowe ustwienie glębokości cięcia. Prosta i dokładna obsługa dzięki kołu ustawnemu.

Zastosowanie: Precyzyjne i pewne usuwanie izolacji z kabli okrągłych od 4–28 mm.

0005 4–28

nr zakres pracy  5443
zam. mm

Noże bezpieczeństwa do kabli

Wykonanie: Ustawianie głębokości cięcia za pomocą 
śruby radełkowanej, usuwanie izolacji o grubości do 5 mm.
Nóż obrotowy do cięcia po obwodzie lub wzdłużnego.
Wymienny nóż z dwustronnym ostrzem.

Zastosowanie: Do szybkiego zdejmowania izolacji z kabli
okrągłych, usuwa wszystkie powłoki izolacyjne.

Cięcie obwodowe

0005 od 25

nr zakres pracy  5445
zam. mm

Przyrząd do usuwania izolacji 

Cięcie wzdłużne

Wykonanie: Obudowa z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, ostrza ze specjalnej stali
narzędziowej, hartowane. Zakres działania: izolacja zewnętrzna o średnicy od 4 do 13 mm, linki 
i przewody o średnicy od 0,5 do 16 mm2, kable koncentryczne o średnicy od ok. 4 do 8 mm.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji zewnętrznej i wewnętrznej jak również do stopniowego
ściągania izolacji z kabli koncentrycznych za pomocą tylko jednego przyrządu bez konieczności
jego ustawiania.

0005

nr 5447
zam.

Wielofunkcyjny przyrząd do usuwania izolacji 

6,85
(512)

34,00
6,50

(523)

176,00
(525)

9,80
(512)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce tnące boczne do usuwania izolacji VDE

Wykonanie: Główka polerowana. Do cięcia drutu i splotek o średnicy maksymalnej 5 mm
wzgl. przekroju 10 mm². Dostosowanie do średnicy przewodu za pomocą śruby radełkowej 
i nakrętki kontrującej. Ze sprężyną rozwierającą. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Zastosowanie: Do zdejmowania izolacji z tworzywa lub gumy.

0160 160

nr długość 5449 5454
zam. mm

Szczypce do usuwania izolacji 

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

5449

5307

5452

5449

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana.

5454

5308

5454

Wykonanie: Główka polerowana. Do cięcia drutu i splotek o średnicy maksymalnej 5 mm
wzgl. przekroju 10 mm². Dostosowanie do średnicy przewodu za pomocą śruby radełkowej 
i nakrętki kontrującej. Ze sprężyną rozwierającą. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym 
wieloskładnikowym.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z tworzywa lub gumy.

0160 160

nr długość 5452 5455
zam. mm

Szczypce do usuwania izolacji

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.5452

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana.

5455

5455

Wykonanie: Główka chromowana. Do cięcia drutu i splotek o średnicy maksymalnej 5 mm
wzgl. przekroju 10 mm². Dostosowanie do średnicy przewodu za pomocą śruby radełkowej 
i nakrętki kontrującej. Ze sprężyną rozwierającą. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym 
wieloskładnikowym.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z tworzywa lub gumowej z przewodów jedno-, 
wielodrutowych i cięńkich.

0160 160

nr długość 5450 5456
zam. mm

Szczypce do usuwania izolacji

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.5450 5450

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana.

5456

5456

Wykonanie: DIN ISO 5749. Główka chromowana, ostrza hartowane
 indukcyjnie (60 HRC), rękojeści z izolacyjnymi nakładkami z tworzywa
 pozwalającymi na pracę pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normami
IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Wielofunkcyjne narzędzie do cięcia i ściągania izolacji.

0160 160 4,0 1,5 + 2,5

nr długość 5307 5308 zakres cięcia ∅ przekrój
zam. drut miękki przewodu ∅

mm mm mm2

Szczypce tnące boczne do usuwania izolacji VDE 

Ze specjalnej stali narzędziowej.

Drut miękki = 200 N/mm2

5307

Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, odkuwane, hartowane
w oleju i odpuszczane. Rękojeść pokryta tworzywem z opisem.

Drut miękki = 220 N/mm2

5308

24,90
(512)

33,00
(525)

10,65
(512)

14,35
(525)

12,10
(512)

17,35
(525)

14,00
(512)

20,10
(525)
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Szczypce tnące do usuwania izolacji

Wykonanie: Główka chromowana. Do cięcia drutu i splotek o średnicy maksy -
malnej 5 mm wzgl. przekroju 10 mm². Dostosowanie do średnicy przewodu za
pomocą śruby radełkowej i nakrętki kontrującej. Ze sprężyną rozwierającą.
 Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym wieloskładnikowym, izolowane do 
1000 V, zgodnie z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z tworzywa lub gumowej z przewodów
jedno-, wielodrutowych i cieńkich. 

0160 160

nr długość 5453 5459
zam. mm

Izolowane szczypce do usuwania izolacji

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.
5453

5453

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana.
Rękojeść pokryta tworzywem z opisem.

5459

5459

Wykonanie: Z wytrzymałego tworzywa. Z obcinakiem do drutu o maks.
średnicy 2 mm. Samoczynne dopasowanie noży do średnicy przewodu,
z ogranicznikiem długości.

Zastosowanie: Do odizolowywania wszystkich zwyczajnych przewodów
giętkich i sztywnych. 

0005 0,2– 6,0
0010 0,5–16,0

nr przekrój przewodu 5474
zam. mm2

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

5474 0005 5474 0010

Wykonanie: Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem
 szklanym, nóż automatycznie dopasowuje się do średnicy kabla. Do cięcia drutów aluminiowych
i miedzianych o maks. przekroju 2,5 mm2. Przesuwny zderzak i łatwo wymienialne ostrza.
 Ergonomiczne rękojeści z elementami z miękkiego tworzywa.

Zastosowanie: Do pracy w miejscach trudnodostępnych. Do zdejmowania izolacji z jedno- 
i wielożyłowych przewodów i drutów ze standardową izolacją.

0005 0,2–6,0 180
0010 otrze wymienne –

nr przekrój przewodu 5470 długość
zam. mm2 mm

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Samoczynne dopasowanie noży do średnicy przewodu, 
z ogranicznikiem długości. Wymienne kasety z ostrzami.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i przecinania przewodów cieńkich 
i masywnych z izolacją z PCW oraz przewodów wielożyłowych.

0005 0,08–6,00 190

nr przekrój przewodu 5478 długość
zam. mm2 mm

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Z wytrzymałego na uderzenia tworzywa
sztucznego. Nóż automatycznie dopasowzwuje się 
do średnicy kabla. Ściaganie izolacji na długości 
5–15 mm i cięcie o przekroju do 2,5 mm2.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z przewodów
jedno-, wielodrutowych i cieńkich z izolacją z PCW.

0005 0,5–4,0 165

nr przekrój przewodu 5471 długość
zam. mm2 mm

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

15,50
(523)

16,00
(512)

23,00
(525)

13,25
44,90
(512)

29,70
8,60

(525)

43,50
(512)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce tnące do usuwania izolacji

Wykonanie: Obudowa wzmocniona włóknem szklanym z tworzywa sztucznego i szczególnie
lekko funkcjonującą mechaniką. Ostrza dopasowywują sie samoczynnie do średnicy kabla, przez
co zmiejszone jest prawdopodobieństwo uszkodzenia kabla. Regulacja ręczna nie jest konieczna
dzięki nowoczesnemu opatentowanemu mechanizmowi. Do cięcia drutów aluminiowych i mied-
zianych o maks. przekroju 10,0 mm². Przesuwny zderzak i łatwo wymienialne ostrza. Ergono-
miczne rękojeści z elementami z miękkiego tworzywa.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i przecinania przewodów cieńkich i masywnych z izolacją z
PCW oraz przewodów wielożyłowych. Także do kabli, przy których trudno sciaga sie izolację
takich jak PTFE i Radox®.

0005 0,03–10 195
0010 otrze wymienne –

nr przekrój przewodu 5490 długość
zam. mm2 mm

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji MultiStrip 10

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i szczególnie
lekko funkcjonującą mechaniką. Ostrza dopasowywują sie samoczynnie do średnicy kabla, przez
co zmniejszone jest prawdopodobieństwo uszkodzenia kabla. Przecinak do kabli miedzianych 
i aluminiowych wielożyłowych do 10 mm², jednożyłowych do 6 mm². Przesuwny zderzak 
(tylko przy nr zam. 5480 0005) i łatwo wymienialne ostrza.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i przecinania przewodów cieńkich i masywnych z izolacją z
PCW oraz przewodów wielożyłowych.

0005 0,03–10 2,5–16 200
0010 nóż zapasowy – –
0015 szczęki zapasowe – – –
0020 zapasowy ogranicznik długości – –

nr przekrój przewodu mm2 5480 5483 długość
zam. 5480 5483 mm

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

5483

5480

Wykonanie: Korpus z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Samoczynne
dopasowanie noży do średnicy przewodu.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i przecinania przewodów cieńkich i masywnych z izolacją z
PCW oraz przewodów wielożyłowych.

0005 0,08–10 190
0011 otrze wymienne –

nr przekrój przewodu 5486 długość
zam. mm2 mm

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Korpus z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym. Samoczynne dopasowanie
noży do średnicy przewodu.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji i przecinania przewodów cieńkich i masywnych z izolacją z
PCW oraz przewodów wielożyłowych.

0005 6–16 190
0011 otrze wymienne –

nr przekrój przewodu 5489 długość
zam. mm2 mm

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

63,00
29,50
(523)

116,00
59,00
(523)

76,20
14,50
(525)

58,20
14,85

3,40
1,95

(525)

88,30
–
–
–

(525)
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0005 0,25–2,5 145

nr przekrój przewodu 5499 5500 5505 długość
zam. mm2 mm

nr przekrój przewodu 5495 długość
zam. mm2 mm

Szczypce tnące do usuwania izolacji/Pinceta do usuwania lakieru/Szczypce do tulejek końcówek zył

5497 0005

5497 0010

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. 
Nastawianie urządzenia do średnicy przewodu nie jest konieczne.

Zastosowanie: Do ściągania izolacji z przewodów cieńkich i masywnych z izolacją z PCW 
oraz przewodów wielożyłowych.

0005 6–16 166

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Szczypce wykonane z aluminium, noże ze stali narzędziowej, hartowane w oleju 
i odpuszczone. Z nowym, opatentowanym mechanizmem ściągającym i lekko funkcjonującą 
mechaniką. Główka czerniona. Precyzyjny kształt noży tnących zabezpiecza przed uszkodzeniem
przewodu i umożliwia bezproblemowe ściąganie izolacji z ciężko obrabialnych tworzyw izola -
cyjnych. Również izolacje z drobnożyłowych licówek są ściągane delikatnie. Dostawa wraz 
z ustawiaczem długości do ściągania izolacji podczas prac seryjnych. Rękojeści z nakładkami 
z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Szczególnie idealnie nadaje się do ściągania izolacji z ciężko obrabialnych  tworzyw
sztucznych jak PTFE, silikonu lub gumy. Wygodne w obsłudze dzięki kompaktowej i poręcznej budowie.

0005 0,03–2,08 195
0010 0,14–6,00 195

nr przekrój przewodu 5497 długość
zam. mm2 mm

Samonastawne szczypce precyzyjne do ściągania izolacji z kształtowymi ostrzami

Wykonanie: Pinceta ze stali sprężynowej z frezowanymi ostrzami i rękojeścią z tworzywa
sztucznego.
Dostawa wraz z ostrzami do przewodów o ∅ 0,6 mm.

Zastosowanie: Do usuwania lakieru z przewodów miedzianych.

0120 120

nr długość 5448
zam. mm

Pinceta do usuwania lakieru z żył przewodów

1005 0,5
1010 0,6
1015 0,8
1020 1,0

nr  5448
zam. mm

Noże zapasowe

Wykonanie: Główka polerowana.

Zastosowanie: Trapezowy profil zgniotu norma DIN 46228 (część 1 + 4) kołnierz z tworzywa
sztucznego.

Szczypce do zaciskania tulejek

Specjalna stal narzędziowa, hartowane indukcyjnie.
Rękojeści pokryte tworzywem.

5499

5499

Stal wanadowa, hartowana w oleju i odpuszczana.
Rękojeści pokryte tworzywem.

5500

5505

5500

Stal wanadowa, hartowana w oleju i odpuszczana.
Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

5505

56,50
(523)

100,50
99,20
(525)

8,30
(525)

2,95
2,95
2,95
2,95
(525)

14,65
(512)

19,80
(525)

21,40
(525)


