
A 110 cm-t meghaladó termékekre járulékos  
szállítási költségek merülhetnek fel.

A ◊ jellel megjelölt termékek nincsenek raktáron,  
beszerzésük rövid határidővel történik.
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Kivitel: Üvegszál erősítésű műanyagból, különösen könnyen járó mechanikával. A kések automatikusan 
igazodnak a kábel ∅-höz, így a vezetékek nem sérülnek. Manuális finombeállítás nem szükséges  
a szabadalmaztatott mechanika következtében. Huzalvágóval vörösréz és alumínium vezetékekhez  
6 mm2 (tömör) vagy 10 mm2 (sodrott) keresztmetszetig. Hosszütközővel és cserélhető késekkel.  
Markolat ergonomikus, puha műanyag felületekkel. 

Alkalmazás: Vékonyhuzalú és merev, PVC szigetelésű vezetékek és többeres vezetékek szigetelésének 
eltávolításához és vágáshoz.

Vezeték keresztmetszet  
mm2 

 Hossz
mm 

5490 Gyártói 
kód€ 

0,03–10,0 195  77,90   …0005
Tartalék kés –  14,90   …0010
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Kivitel: Üvegszál erősítésű műanyagból, különösen könnyen járó mechanikával. A kések automatikusan 
igazodnak a kábel ∅-höz, így a vezetékek nem sérülnek. Huzalvágóval többeres vörösréz és alumínium 
vezetékekhez 10 mm2-ig, egyeres vezetékekhez 6 mm2-ig. Hosszütközővel (csak megr. sz. 5480 0005)  
és könnyen cserélhető késekkel. 

Alkalmazás: Vékonyhuzalú és merev, PVC szigetelésű vezetékek és többeres vezetékek szigetelésének 
eltávolításához és vágáshoz.

Vezeték keresztmetszet  
mm2 

 Hossz
mm 

5480 5483 5480 Gyártói 
kód€ € € 

0,03– 10 200  58,60   –    –    …0005
2,5 – 16 200 –     89,90   –    …0005

Tartalék kés – –    –     15,00   …0010
Tartalék szorítópofák – –    –     3,53   …0015
Tartalék hosszütköző – –    –     2,00   …0020
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Kivitel: Üvegszál erősítésű műanyagból, a kések automatikusan igazodnak a kábel ∅-höz. Hosszütközővel.  
A késkazetták cserélhetők. Integrált kábelvágóval 6 mm2-ig.

Vezeték keresztmetszet  
mm2 

 Hossz
mm  Alkalmazás  

5486 5489 5488 Gyártói 
kód€ € € 

0,08– 10 190 Vékonyhuzalú és tömör PVC szigetelésű vezetékek  69,90   –    –    …0005
6,00– 16 190 Vékonyhuzalú és tömör PVC szigetelésű vezetékek –     125,00   –    …0005
0,25– 6 190 Vékonyhuzalú és tömör PVC szigetelésű vezetékek, 

UL-specifikált vezetékek, halogénmentes szigetelések
–    –     89,00   …0005

2,50–10 190 Vékonyhuzalú és tömör PVC szigetelésű vezetékek, 
UL-specifikált vezetékek, halogénmentes szigetelések

–    –     110,00   …0010

Tartalék kés 0,08– 10 – –  29,80   –    –    …0011
Tartalék kés 6,00–16 – – –     64,00   –    …0011
Tartalék kés 0,14– 6 – – –    –     39,90   …0020
Tartalék kés 2,50–10 – – –    –     44,00   …0025
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