
ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
DIN ISO 5746, IEC 60900

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE
DIN ISO 5749, IEC 60900

Για το πιάσιμο, τη συγκράτηση και την κοπή 
καλωδίων, σκληρών και μαλακών  συρμάτων

Για την κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων
και καλωδίων ακόμα και σε σημεία με δύσκολη 
πρόσβαση
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Καλώδια χαλκού 
και αλουμινίου
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170 6 1/4 Ø 3,1 mm Ø 2,0 mm Ø 10,0 mm
16 mm2

0714 01  574
1180 7 Ø 3,4 mm Ø 2,2 mm Ø 12,0 mm 0714 01  575

200 8 Ø 3,8 mm Ø 2,5 mm Ø 13,0 mm 0714 01  576

L
mm

L
ίντσες

140 5 1/2
Ø 4,0 mm

Ø 2,5 m Ø 1,8 mm 0714 01  571
1mm 0,2 Ømm 8,2 Ø4/1 6061 0714 01  572

mm 5,2 Ømm 0,3 Ø7081 0714 01  573

• Κατάλληλη για εργασίες σε τάσεις έως 1.000 Volt (AC), 
έως 1.500 Volt (DC), εάν τηρηθούν τα προβλεπόμενα 
μέτρα ασφαλείας

• Ο υψηλής ποιότητας εργαλειοχάλυβας εξασφαλίζει 
μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ακρίβεια των επιφανειών 
συγκράτησης και κοπής

• Πολύ μεγάλη επιφάνεια κοπής ακόμα και για πιο χοντρά 
καλώδια

• Εργονομική και αντιολισθητική λαβή από 2 υλικά με 
φαρδύ λαιμό VDE για ασφάλεια στην εργασία 

Επιφάνειες κοπής: επαγωγικά ενισχυμένες επιφάνειες για 
ακριβείς κοπές
Οδοντωτό άνοιγμα: για τη συγκράτηση στρογγυλών 
τεμαχίων
Επιφάνεια: εξ' ολοκλήρου τροχισμένη και χρωμιωμένη
Άρθρωση: εσωτερική

• Κατάλληλη για εργασίες σε τάσεις έως 1.000 Volt (AC), 
έως 1.500 Volt (DC), εάν τηρηθούν τα προβλεπόμενα 
μέτρα ασφαλείας

• Καθαρές κοπές και οικονομία δυνάμεων χάρη στις 
φρεζαρισμένες επιφάνειες κοπής

• Ο υψηλής ποιότητας εργαλειοχάλυβας εξασφαλίζει 
μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ακρίβεια των επιφανειών 
κοπής

• Εύκολη πρόσβαση χάρη στο στενό σχήμα της κεφαλής
• Εργονομική και αντιολισθητική λαβή από 2 υλικά με 

φαρδύ λαιμό VDE για ασφάλεια στην εργασία

Επιφάνειες κοπής: επαγωγικά ενισχυμένες επιφάνειες για 
ακριβείς κοπές
Επιφάνεια: εξ' ολοκλήρου τροχισμένη και χρωμιωμένη
Άρθρωση: εσωτερική
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