
To

dmax

lmax

mm²

AA ...

kN
max

l

N...N
+-

m

Amax

a

w

Masa

Največji premer 
rezanja

Največji presek 
rezanja

Temperatura okolja

Kapaciteta štancanjaDolžina hoda bata

Napetost akumulatorja 
(V)

Kapaciteta akumula-
torja (Ah)

Širina rezanja Opombe, dopolnitve Nazivna napetost (V) Nazivna moč

Območje stiskanja

Tip izvijača

Največja sila stiskanja

Tip akumulatorja

Presek priključnega 
vodnika

Dolžina orodja

Glava je vrtljiva za 
360°

Vpenjalna sila je 
nastavljiva

Razlaga piktogramov v glavi tabel
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15 15
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ORODJA

Univerzalne klešče za odstra-
nje vanje izolacije in rezanjeOrodje za stiskanje votlic Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter 

stiskanje telefonskih priključkov
Orodje za rezanje in  

odstranjevanje izolacije
Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih 

in izoliranih enojnih in dvojnih votlic

Klešče za stiskanje izoliranih 
kabelskih čevljev

Univerzalne klešče za stiskanje 
neizoliranih kabelskih čevljev

Klešče za stiskanje neizoliranih 
kabelskih čevljev s kalupom

Univerzalne klešče za stiskanje 
neizoliranih kabelskih spojk

Ročne hidravlične klešče za 
stiskanje

Hidravlične klešče za stiska-
nje z akumulatorjem Polnilec akumulatorjev Akumulator  Hidravlična štanca in 

stiskalnica
Klešče s prestavnim razmer-
jem za rezanje Cu, Al vodov

Klešče za rezanje Cu, Al 
vodov Klešče - izolirane (1000 V) Izvijač, izolirano na 1000V, SD Izvijač, izolirano na 1000V, SZ Izvijač, križni-kombi, izolirano 

na 1000V

Klešče za napenjanje in 
rezanje vezic Vrvi za napeljanje vodov Toplozračna pištola Set mehanskih klešč

Nož za odstranjevanje 
izolacije

Orodje za lupljenje  
kablov

Set izvijačev, izoliran na 
1000V
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F50LF25LF6L

mm²

AA ... l m

F6L 0,5-6 205 mm 470 g
F25L 6-25 240 mm 620 g
F50L 35-50 240 mm 620 g

ORODJA Profesionalno ročno orodje

Orodje za stiskanje votlic
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MACS16MACS6

mm²

AA ... l m

MACS6 0,08-6 205 mm 180 g
MACS16 6-16 205 mm 180 g

ORODJAProfesionalno ročno orodje

Orodje za rezanje in odstranjevanje izolacije

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2017. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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mm²

AA ... l m

TKCS 0,1-4 (6) 200 mm 175 g
TP700A 0,2-2,5 180 mm 380 g
TP700B 0,75-6 180 mm 380 g
LY731 0,5-6 200 mm 300 g

l m

RJ86 220 mm 310 g RJ12, RJ45
RJ468 220 mm 200 g RJ11, RJ12, RJ45, RJ50

RG317 230 mm 200 g
BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 

5,4 / 6,5 / 8,1 mm

RJ86 RJ468 RG317

TKCS TP700A TP700B LY731

Univerzalne klešče za odstranjevanje izolacije in rezanje za energetske kable

Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter stiskanje komunikacijskih priključkov

ORODJA Orodja za pripravo vodnikov

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2017. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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mm²

AA ... l m

9039 6-16 230 mm 600 g
9102-LT 0,25-2,5 145 mm 160 g
9004-LT 0,5-16 180 mm 320 g
9039A-SPEC 0,25-6 175 mm 400 g
9039B-SPEC 6-16 210 mm 470 g
9039-HEXA 0,25-6 175 mm 400 g
9039A 1,5-6 230 mm 600 g
9039AR 0,5-6 230 mm 600 g
9039BR 10-35 230 mm 600 g
9039B 10-35 230 mm 600 g

9039
9039B

9039A-SPEC
9039B-SPEC

9039BR

9039A

9102-LT
9004-LT

9039-HEXA

B/0

Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih in izoliranih enojnih in dvojnih votlic 

ORODJAOrodja za pripravo vodnikov

Razlaga  
piktogramov
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LY35C

HD156

HD156R

KH8
KH14
KH16

9006RS
9006R

9006

mm²

AA ... l m

LY35C 10-35 490 mm 2.150 g
9006RS 0,5-2,5 230 mm 600 g
9006R 2,5-6 230 mm 600 g
9006 2,5-6 230 mm 600 g

mm²

AA ... l m

HD156R 1,5-6 225 mm 540 g
HD156 1,5-6 247 mm 540 g
KH8 1,5-10 280 mm 470 g
KH14 6-16 280 mm 470 g

KH16 1,5-16 280 mm 470 g

ORODJA Orodja za pripravo vodnikov

Univerzalne klešče za stiskanje izoliranih kabelskih čevljev

Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev
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KH120

LY03BR LY03B

HX50B
HX120B
HX150B

mm²

AA ... l m

KH120 10-95 645 mm 3.000 g
HX50B* 6-50 390 mm 1.300 g
HX120B* 10-120 630 mm 4.000 g
HX150B* 25-150 650 mm 3.200 g

mm²

AA ... l m

LY03BR 0,5-6 230 mm 600 g
LY03B 0,5-6 230 mm 600 g

B/0

ORODJAOrodja za montiranje kablov

Klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev - dobava s kalupom vred

Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih kontaktov

*  Območje stiskanja je odvisno od kabelskega čevlja, ki ga uporabljamo, ali od tipa in dimenzij veznega tulca. Glej poglavje A. 

HX50B-FEJ
Kalup za stiskanje neizoliranih 

kabelskih čevljev iz bakra in 
aluminija se lahko naroči tudi 

posebej.

HX120B-FEJ
Kalup za stiskanje neizoliranih 

kabelskih čevljev iz bakra in 
aluminija se lahko naroči tudi 

posebej.

HX150B-FEJ
Kalup za stiskanje neizoliranih 

kabelskih čevljev iz bakra in 
aluminija se lahko naroči tudi 

posebej.

Razlaga  
piktogramov
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D31

C120F

D51

D52F

mm²

AA ...
kN
max l m

D31* 4-95 35 360° 200 mm 1.550 g
D51* 10-185 55 180° 365 mm 2.500 g
D52F* 10-240 67 180° 375 mm 2.800 g
C120F* 16-400 120 180° 590 mm 7.000 g

Cu
mm²

Al
mm²

D31-4 KZ 4 4 -
D31-6 KZ 5 6 4
D31-10 KZ 6 10 6
D31-16 KZ 8 16 10
D31-25 KZ 10 25 16
D31-35 KZ 12 35 25
D31-50 KZ 14 50 35
D31-70 KZ 16 70 50
D31-95 KZ 18 95 70

Cu
mm²

Al
mm²

D52F-1016 10-16 10
D52F-2535 25-35 16-25
D52F-5070 50-70 50-35
D52F-95120 95-120 70-95
D52F-150 150 120
D52F-185 185 150
D52F-240 240 185

Cu
mm²

Al
mm²

C120F-16 16 -
C120F-25 25 16
C120F-35 35 25
C120F-50 50 35
C120F-70 70 50
C120F-95 95 70
C120F-120 120 95
C120F-150 150 120
C120F-185 185 150
C120F-240 240 185
C120F-300 300 240
C120F-400 400 300

Cu
mm²

Al
mm²

D51-10-120
KZ 6 10 6

KZ 20 120 95

D51-16-70
KZ 8 16 10

KZ 16 70 50

D51-25-95
KZ 10 25 16
KZ 18 95 70

D51-35-50
KZ 12 35 25
KZ 14 50 35

D51-150 KZ 22 150 120
D51-185 KZ 25 185 150

Ročne hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa 

*Pripadajoča oprema: Transportna torba iz umetne mase 

Kalupi za ročne hidravlične klešče D31

Kalupi za ročne hidravlične klešče C120F

Kalupi za ročne hidravlične klešče D52F

Kalupi za ročne hidravlične klešče D51 

ORODJA Orodja za montiranje kablov
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mm²

AA ...
kN
max l m

D31E 4-95 35 360° 200 mm 1.550 g
D55E 10-185 55 340° 315 mm 3.250 g
D62E 6-240 62 340° 320 mm 3.550 g

Cu
mm²

Al
mm²

D31-4 KZ 4 4 -
D31-6 KZ 5 6 4
D31-10 KZ 6 10 6
D31-16 KZ 8 16 10
D31-25 KZ 10 25 16
D31-35 KZ 12 35 25
D31-50 KZ 14 50 35
D31-70 KZ 16 70 50
D31-95 KZ 18 95 70

AKKU1 18 V 2000 mAh Ni-Cd

Upr

AKKUT1 230 V AC 18 V 2100 mAh Ni-Cd, Ni-MH

Cu
mm²

Al
mm²

D62-10 KZ 6 10 6
D62-16 KZ 8 16 10
D62-25 KZ 10 25 16
D62-35 KZ 12 35 25
D62-50 KZ 14 50 35
D62-70 KZ 16 70 50
D62-95 KZ 18 95 70
D62-120 KZ 20 120 95
D62-150 KZ 22 150 120
D62-185 KZ 25 185 150
D62-240 KZ 28 240 185
D62-300 KZ 32 300 240

Cu
mm²

Al
mm²

D51-10-120
KZ 6 10 6
KZ 20 120 95

D51-16-70
KZ 8 16 10
KZ 16 70 50

D51-25-95
KZ 10 25 16
KZ 18 95 70

D51-35-50
KZ 12 35 25
KZ 14 50 35

D51-150 KZ 22 150 120
D51-185 KZ 25 185 150

B/0

ORODJAOrodja za montiranje kablov

Akumulatorske hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa

Polnilnik akumulatorjev Akumulator

Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D62E 

Pripadajoča oprema:
•  Polnilnik akumulatorjev (Tracon koda za  

kasnejše naročanje: AKKUT1)
• Akumulator (Tracon koda za kasnejše  naročanje: AKKU1)
• Kovinska transportna torba 

Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D31E 
Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D55E 

Razlaga  
piktogramov
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kN
max

lmax a

m

HKS-15 150 kN max. 2-3 mm 25 mm 6.2 kg

B/0

ORODJA Orodja za montiranje kablov

Uporablja se za štancanje lukenj v kovinskih omarah. S pomočjo tega orodja se omara enostavno 
opremi s signalnimi lučkami, tipkami, ročnimi stikali ter tesnilnimi uvodnicami za uvod kablov v 
kovinske omare.

Hidravlična štanca in stiskalnica

Posebej se lahko naročijo naslednji kalupi (niso sestavni del orodja HKS-15):

Dodatna oprema stiskalnice:   • kalupi 21,8mm; 27,6mm; 34,1mm; 42,7mm; 48,7mm; 
60,5mm; q32×32mm • Prenosna torba 

Razlaga  
piktogramov

lmax

HKS-15-20 MG20 tesnilna uvodnica 20 mm
HKS-15-22 Tipka 22 mm 22 mm
HKS-15-25 MG25 tesnilna uvodnica 25 mm
HKS-15-32 MG32 tesnilna uvodnica 32 mm
HKS-15-40 MG40 tesnilna uvodnica 40 mm
HKS-15-50 MG50 tesnilna uvodnica 50 mm
HKS-15-63 MG63 tesnilna uvodnica 63 mm
HKS-15-PG13,5 PG13,5 tesnilna uvodnica 20 mm
HKS-15-PG16 PG16 tesnilna uvodnica 23 mm
HKS-15-PG21 PG21 tesnilna uvodnica 29,5 mm
HKS-15-PG29 PG29 tesnilna uvodnica 36 mm
HKS-15-PG36 PG36 tesnilna uvodnica 46 mm
HKS-15-PG42 PG42 tesnilna uvodnica 51 mm
HKS-15-PG48 PG48 tesnilna uvodnica 59 mm
HKS-15-43×43 48×48 mm štirioglati instrument q43×43 mm
HKS-15-68×68 72×72 mm štirioglati instrument q68×68 mm
HKS-15-92×92 96×96 mm štirioglati instrument q92×92 mm
HKS-15-BSZ10 Nadomestni mali vijak 10 mm –
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dmax NYY  NYY  NYCWY  NAYY  NAYY AYCWY  

RKV300 35 mm max. 4×50 max. 1×240 max. 4×50/25 max. 4×70 max. 1×300 max. 4×50/25
RKV700 60 mm max. 4×95 max. 1×240 max. 4×95/50 max. 4×120 max. 1×300 max. 4×95/35
RKV1000 95 mm – – max. 4×240/120 max. 4×240 max. 1×500 –

RKV300 RKV700

RKV1000

ORODJARočna orodja

Klešče s prestavnim razmerjem za rezanje Cu in Al vodnikov

sprožilec noža

teleskopski ročajpodporno držalo
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1000 V

1000 V

1000 V0 V

1000 VV

Amax dmax

l m

CC22 16 mm2 5,5 mm 150 mm 190 g
CC38 25 mm2 6,5 mm 210 mm 350 g
CC60 35 mm2 8 mm 230 mm 510 g
CC80 70 mm2 9 mm 235 mm 510 g
CC100 100 mm2 15 mm 320 mm 500 g
CC250 250 mm2 17 mm 600 mm 1250 g
CC500 500 mm2 25 mm 800 mm 2850 g
SCC60 50 mm2 6 mm 235 mm 700 g

CC500

CC100, CC250

SCC60

KB-1000

KF-1000

KC-1000

KL-1000

CC22...80

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60900

ORODJA Ročna orodja

Klešče za rezanje Cu in Al vodnikov

Klešče - izolirane (1000 V) 

l m

KF-1000 160 mm 230 g Kombinirke
KF-1000-2 200 mm 370 g Kombinirke
KB-1000 160 mm 230 g Klešče za snemanje izolacije
KC-1000 160 mm 210 g Bočne ščipalke

KL-1000 160 mm 230 g Telefonske klešče - ravne
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1000 V 1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V1000 V

SD375F 3×75 mm
SD4100F 4×100 mm
SD5125F 5×125 mm
SD6100F 6×100 mm
SD6125F 6×125 mm
SD6150F 6×150 mm
SD375S 3×75 mm
SD4100S 4×100 mm
SD5125S 5×125 mm
SD6100S 6×100 mm
SD6125S 6×125 mm
SD6150S 6×150 mm

SDDK4100S 4×100 mm
SDDK5125S 5×125 mm
SDDK6150S 6×150 mm

KSET1000
1.0 × 5.5 × 125 mm PH2 × 100 mm
0.8 × 4.0 × 100 mm PH1 × 80 mm
0.4 × 2.5 × 75 mm PH0 × 60 mm

SZ375F 3×75 mm
SZ4100F 4×100 mm
SZ5125F 5×125 mm
SZ6100F 6×100 mm
SZ6125F 6×125 mm
SZ6150F 6×150 mm
SZ375S 3×75 mm
SZ4100S 4×100 mm
SZ5125S 5×125 mm
SZ6100S 6×100 mm
SZ6125S 6×125 mm
SZ6150S 6×150 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60900
V D E  T E S T  R E P O R T  N O . :

40011797

ORODJARočna orodja

Izvijači SD - izolirani (1000 V) Izvijači SZ - izolirani (1000 V)

Izvijač PZ, križni, kombinirani - izolirani (1000 V)
Glava izvijačev SDDK je oblikovana tako, da omogoča zategovanje spe-
cialnih vijakov v števcih, odklopnikih, magnetnih stikalih, znamke Tracon. 
Ti vijaki imajo glavo v obliki zvezde (PZ) in se lahko zategujejo tudi s plo-
skimi izvijači.  Izvijač SDDK s kombiniranim profilom združuje prednosti 
ploskih in križnih izvijačev, kar olajša in zagotavlja varnejše  zategovanje.

Set izvijačev, izoliran na 1000V
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N...N
+-

TG007

TBSZ

TBSZS
TBSZF

TG010

TG008

w m

TG007 2,2-8 mm 220 g
TG008 2.2-4.8 mm 320 g
TG010 3.6-13 mm 380 g

ORODJA Ročna orodja, ostala orodja

Klešče za napenjanje in rezanje vezic

Predvleka za kable in vodnike

l

TBSZ-5 5 m
 = 3 mm

Plastična vrv za  
predvleko s  

kovinsko glavo
TBSZ-10 10 m
TBSZ-20 20 m
TBSZS-5 5 m

 = 3.7 mm
Spiralna  

kovinska vrv za  
predvleko

TBSZS-10 10 m
TBSZS-20 20 m
TBSZF-5 5 m
TBSZF-10 10 m

d = 3.7 mm
Kovinska vrv- ploščata 

za predvlekoTBSZF-20 20 m
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SP-KLT

˚C
m

HLF-01 230 V 2000 W 100-600 °C 800 g

B/0

l m

KBY 200 mm 95 g

ORODJAOstala orodja

Toplozračna pištola

Set klešč za finomehaniko

Nož za odstranjevanje izolacije

Orodje za lupljenje kablov

Vsebina:
1 čelne ščipalne klešče
1 bočne ščipalne klešče
1 koničaste klešče
1 kombinirane klešče

l m

KB-UNI 160 mm 70 g

Primerna za montažo termoskrčljivih cevi, za odstranjevanje barv, za 
lepljenje in sušenje.
Orodje je dobavljivo skupaj z dvema šobama.
Pretok zraka:  I. stopnja: 250 l/min
 II. stopnja: 450 l/min
 III. stopnja: 600 l/min

Razlaga  
piktogramov
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