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ABI1KEZES

HATÉKONY

BIZTONSÁGOS

Nincs ferde vágás a hosszanti 
irányban történő használatkor sem

A penge mindenféle típusú 
szigeteléshez alkalmazható

Az innovatív kialakítás sérülésmentes 
munkát biztosít

A vágás iránya állítható: 
körkörös, hosszanti vagy spirál

SOKOLDALÚ

KÉNYELMES

PONTOS
A vágási mélység 3 mm-ig 
szabályozható 0,1 mm léptékben, 
használatával a vezeték és a belső 
szigetelés rétegei nem sérülnek

A szerszám, a feladatára 
optimalizált alakaja miatt, kényelmes 
munkavégzést tesz lehetővé

Kábelcsupaszító
kábelköpenyvágó rugós gyors-zárral 

NEW
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Megnevezés Cikkszám Méret Tömeg

Kábelcsupaszító rugós gyors-zárral ABI1 140 mm 150 g

Műszaki leírás

Körkörös / spirális vágás

Hosszanti vágás

• Széles körű alkalmazhatóság: 4.5 mm -től 29 mm átmérőig
• Puha és kemény kábelköpenyekhez egyaránt használható
• Edzett acél penge
• Speciális csiszolású penge, hogy a külső köpeny tisztán eltávolítható legyen
• Körkörös, hosszanti és spirális irányban is haladhat a vágás
• Nincs ferde vágás a hosszanti irányban történő használatkor sem
• A vágási mélység 3 mm-ig terjed és 0,1 mm-es léptékben szabályozható a forgatógombbal
• Az alsóbb rétegeket nem károsítja
• Az érintkező felület különleges csúszó tulajdonságának köszönhetően szinte ellenállásmentesen dolgozik
• Kicsi és kompakt kialakítás
• Kézreálló és kényelmes kialakítás
• Blokkoló rendszer: áttérve a hosszanti vágásra, ez a funkció megakadályozza, hogy a penge eltörjön az 

esetleges helytelen felhasználásból fakadóan

Nyissa ki a csupaszítót és forgassa 
a gombot a körkörös vágást jező 

szimbólumhoz (       ) 

Helyezze a szerszámot a csupaszítási 
hossz szerinti jelölésre és végezze el a 

körkörös vágást

A rugóerő segítségével feszítse a 
kábelre a szerszámot

A spirális vágáshoz állítsa a 
forgatógombot az ennek megfelelő 

szimbólumra (       )

Állítsa be a vágási mélységet az 
állítógomb elforgatásával (óra-irányban)

A hosszirányú vágáshoz állítsa 
a forgatógombot az ezt jelölő 

szimbólumra  (         ) és húzza a 
szerszámot tengelyhossz irányban

Figyelem: feszültség alatti munkavégzésre nem használható
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