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Narzędzia profesjonalne  

Cęgi  boczne SS04  

  

cęgi boczne firmy KBW, z fazą obustronną, izolacja w kolorze czerwonym z pianki 

poliure tanowej. Pakowane na blistrze, stosowane do drutów miękkich (Cu, two-

rzywo) do średnicy 1.5mm 

gwarancja 5  lat 

długość 110mm 

 

 

Cęgi  boczne IMSS22ESD  

  

małe cęgi boczne firmy RJ nr 90804211 z fazą obustronną.. Wykonane 

ze stali narzędziowej hartowanej HRC64 do ciecia drutu  miękkiego i 

twardego . Izolacja w kolorze  czarnym z elastycznego tworzywa speł-

niającego warunki techniki ESD. Tnie drut fortepianowy o max. śred-

nicy do 0,4mm  

długość 110mm, waga 55g 

 

 

Cęgi  boczne IMSS23ESD  

  

małe cęgi boczne firmy RJ nr 90804211 z fazą obustronną. Wykonane 

ze stali narzędziowej hartowanej HRC64, do ciecia drutu  miękkiego i 

twardego.  Wyposażone w sprężynkę zabezpieczającą przed odpry-

skiem odcinanej końcówki. Izolacja w kolorze czarnym z elastycznego 

tworzywa spełniającego warunki techniki ESD. 

Tnie drut fortepianowy o max. średnicy do 0,5mm 

długość 110mm, waga 73g 

 

 

Cęgi  boczne spiczaste ISCH28ESD  

  

małe cęgi boczne firmy RJ nr 90815211 z fazą obustronną.  Wykonane 

ze stali narzędziowej hartowanej HRC64 do ciecia drutu  miękkiego 

700 N/mm2. Izolacja w kolorze czarnym z elastycznego tworzywa 

spełniającego warunki techniki ESD. Tnie drut stalowy miękki o max. 

średnicy do 0,3mm 

długość 115mm, waga 52g 

 

 

Cęgi  boczne SS2K o dużej sile cięcia  

  

cęgi boczne firmy RJ nr 90800054 z fazą obustronną.. Wyko-

nane ze stali narzędziowej hartowanej HRC64 do ciecia drutu  

miękkiego i twardego 2300 N/mm2. Izolacja w kolorze czer-

wono-czarnym z elastycznego i amortyzującego tworzywa. 

Tnie drut fortepianowy o średnicy do 1,6mm 

długość 160mm, waga 203g 
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Ściągacz izolacji AZ2K 

 

Ściągacz izolacji firmy RJ nr 908225016  z regulowanym roz-

stawem szczęk maksymalnie do kabla o średnicy 5mm, możli-

wość blokady za pomocą wkręcanej śruby. Wykonane ze stali 

narzędziowej hartowanej HRC 60. Izolacja w kolorze czerwono-

czarnym z elastycznego i amortyzującego tworzywa. 

długość 160mm, waga 160g,  

max do kabla 10mm2. 

 

 

Cęgi  boczne 7831125  

  

małe cęgi boczne firmy Knipex  bez fazy. Wykonane ze stali 

narzędziowej hartowanej indukcyjnie, ostrze-HRC64, stosowane 

do ciecia drutu  miękkiego. Izolacja wielokomponentowymi na-

sadkami w kolorze  granatowo-czerwonym. Tną drut miękki o 

średnicy 0,2 - 1,0 Ø mm  

długość 125mm, waga 55g cena  20,00€ 

 

Cęgi  boczne 7861125  

  

małe cęgi boczne firmy Knipex  bez fazy. Wykonane ze stali 

narzędziowej hartowanej indukcyjnie, ostrze-HRC64, stosowane 

do ciecia drutu  miękkiego. Izolacja wielokomponentowymi na-

sadkami w kolorze  granatowo-czerwonym. Tną drut miękki o 

średnicy 0,2 - 1,6 Ø mm lub średni o średnicy 0,2 - 1,2Ø mm  

długość 125mm, waga 55g cena  20,25€ 

 

Cęgi  boczne 7881125  

  

małe cęgi boczne firmy Knipex  z małą fazą. Wykonane ze stali 

narzędziowej hartowanej indukcyjnie HRC64, stosowane do 

ciecia drutu  miękkiego i twardego . Izolacja wielokomponen-

towymi nasadkami w kolorze  granatowo-czerwonym. Tną drut 

miękki o średnicy 0,2 - 1,6 Ø mm lub średni o średnicy 0,2 - 

1,2Ø mm i twardy średni o średnicy 0,2 - 0,6Ø mm 

 długość 125mm, waga 55g cena  21,25€ 

 

Cęgi  boczne 7861125 ESD  

  

małe cęgi boczne firmy Knipex  bez fazy. Wykonane ze stali 

narzędziowej hartowanej indukcyjnie, ostrze-HRC64, stosowane 

do ciecia drutu  miękkiego. Izolacja wielokomponentowymi 

nasadkami w kolorze  czarno-szarym spełniającym warunki 

techniki ESD. Tną drut miękki o średnicy 0,2 - 1,6 Ø mm lub 

średni o średnicy 0,2 - 1,2Ø mm  

długość 125mm, waga 55g cena  22,25€ 
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Automatyczny ściągacz izolacji A1240 

 

Czołowy ściągacz izolacji do przewodów jedno i 

wielodrutowych firmy Knipex . Ściąga izolację z 

przewodów o przekrojach od 0.03 do 10mm2 w 

jednym cyklu. Wyposażony w noże do przecina-

nia kabli max 10mm2 wielodrutowych i 6mm2 

drutu miedzianego lub aluminiowego. Rączki wy-

konane z tworzywa wzmocnionego włóknem 

szklanym. Regulowana długość odcinka odizolo-

wanego od 3 do 18mm. AWG 32-7 

długość 200mm, waga 210g ok. 63,00€ 

 

 

Automatyczny ściągacz izolacji A1250 

 

Czołowy ściągacz izolacji do przewodów jedno i 

wielodrutowych firmy Knipex. Tak jak wyżej z 

tym, iż stosowany do przewodów o przekroju od 

2,5 do 16mm2. AWG 13-5 

długość 200mm waga 210g ok. 96,70€ 

 

 

 

Automatyczny ściągacz izolacji A1262 

 

Ściągacz izolacji do przewodów jedno i wielo-

drutowych firmy Knipex. Ściąga izolację z prze-

wodów od 0,2 do 6mm2 na długości od 6 do 

18mm. Szczęki samoczynnie dopasowują się do 

różnych przekrojów przewodu, nie powodując 

dzięki temu jego uszkodzenia. Stosowany do 

obcinania kabli miedzianych o  max przekroju 

2,5mm2 AWG24-10 

długość 180mm, waga 156g ok. 33,00€ 


