
 ÜRÜN BİLGİSİ

QUADRO çok amaçlı el aleti

Kabloları/telleri sıyırmak, bükme ve kesmek ve yalıtımlı iletken uç kovanlarını sıkmak için evrensel alet, tek alette çok sayıda
işlev

Alan gereksinimi

Düşük ağırlık

Montaj süresi

Faydalar
Entegre edilmiş 4 önemli fonksiyon: kesme - izolasyon sıyırma - bükme - sıkma- hepsi bir alette
Mükemmel ergonomi ve işlevsellik sentezi
Yüksek mekanik avantaj kolay sıkma sağlar.
Başka bir kesit için kartuşu değiştirmek sadece bir kaç saniye alır
Farklı enine kesitler için ayar yapmaya gerek yoktur

Uygulama alanı
Çok fonksiyonlu alet
Bükme
Sıkma
Kesme
İzoleli kablo pabuçları sıkma ve bağlantı

Ürün özellikleri
2,5 mm çapa kadar telleri kesme
Büklümlerin çıkış fanı çok amaçlı büküm cihazı tarafından önlenir
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 ÜRÜN BİLGİSİ

QUADRO çok amaçlı el aleti

Norm referansları / Onaylar
VDE 0609 Bölüm I uyarınca ikizkenar yamuk şeklinde presleme
GS-logosu kanıtlanmış güvenlik

Not
Sadece QUADRO aletine uygun kablo pauçları için kullanılır

Dahil
Ürün no. 61805300: Alet ve 3 şarjör içeren çanta
Ürün no. 61805301: Çanta ve kartuş olmadan sadece alet
Ürün no. 61805302: Damar papuçları için depolama kutusu

Teknik Veri
Sınıflandırma: ETIM 5.0 Class-ID: EC002778

ETIM 5.0 Class-Description: Kablo soyma ve sıkma otomatı

Uyarı
Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Kullanım kılavuzu içindedir - ayrıca buradan indirebilirsiniz: http://www.lappkabel.com/instructions.html

Son durum (16.08.2017) 2 / 3
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16



 
ÜRÜN BİLG

İSİ

Q
UADRO

 çok am
açlı el aleti

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Son durum
 (16.08.2017)

1 / 1

Ürün Yönetim
i http://lappkablo.lappgroup.com

Karşılık gelen veri sayfasında, m
evcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Ürün kodu Ürün tanımı Sıkma profili Ağırlık (kg)
61805300 QUADRO Set Trapeze benzer -
61805301 QUADRO pense Trapeze benzer 0,22
61805302 QUADRO kartuş Trapeze benzer -
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