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95 32 320
Kabelavbitare (spärrmekanism, treväxlad)

  

Robust, lätthanterlig, stabil●

Innovativ kuggkransdrivning●

För kabel upp till 60 mm diameter●

Enkel manövrering tack vare låg vikt (825g) och kompakt●

konstruktion (320 mm längd) – användning möjlig även i trånga
utrymmen
Kapar Cu- och Al-kabel upp till diameter 60 mm i enhands- och●

tvåhandsmanövrering
Härdade skär med precisionsslipning skär slätt och rent utan att●

klämma
För att skära Cu- och Al-kabel, med en eller flera ledare (inte lämplig●

för ståltråd och vajrar)
Innovativ treväxlad kuggkransdrivning med hög utväxling för enkel●

skärning i enhands- och tvåhandsmanövrering
Fastskänkel överdrag med ståyta för placering vid klippning●

Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat●

Den innovativa trehastighetsdrivningen möjliggör tre drivlägen

arbeta snabbt med full öppning av handtagen och enhandsanvändning vid skärning i isoleringsmaterialet

kraftfull  framskjutning av kniven i form av en skära vid kapning av ledarlinan med två händer genom att utnyttja den mellersta delen av
skänklarnas lyftsträcka (mellan 1/3 och 2/3 öppna handtag)

kraftfull  enhandsanvändning när kniven i form av en skära skjuts fram för att skära av ledaren med en eller två händer under den första
tredjedelen av handtagets lyftsträcka

Den första kabelsaxen med spärrmekanism för en- och tvåhandsmanövrering som kapar Cu- och Al-kabel upp till diameter 60 mm!

Artikelnummer 95 32 320
EAN 4003773075172

Verktyg svart, försedd med
korrosionsskydd

Handtag Med
flerkomponentsöverdrag

Huvud polerat
Skärvärde Cu-kabel,
flertrådig (diameter) Ø
mm

60

Skärvärde Cu-kabel,
flertrådig mm² 600

MCM 1200
Längd mm 320
Längd mm 320
Vikt netto g 825

Med reservation för tekniska ändringar och fel
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Reservdelar
Artikelnummer EAN  
95 39 320 01 4003773075714 Reparationssats svängkniv för 95 32 320 och 95 36 320
95 39 320 02 4003773075721 Reparationsats fastkniv för 95 32 320 och 95 36 320


