
Πληροφορίες προϊόντος

08 26 145 T

Μίνι Πένσα-Μυτοτσίμπιδο
DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

● Μίνι Πένσα-Μυτοτσίμπιδο με υπομόχλιο
● Για όλες τις κλασσικές εργασίες συναρμολόγησης και επισκευής.
● Ιδιαίτερα εύχρηστη: ιδανική για εργασία σε δυσπρόσιτες περιοχές

χάρη στο λεπτό σχεδιασμό της κεφαλής και τις μυτερές συγκλίνουσες
σιαγόνες (μεγάλη ασφάλεια έναντι περιστροφής)

● Η εσωτερική επιφάνεια συγκράτησης της μίας πλευράς είναι κυρτή για
την ασφαλή συγκράτηση επίπεδων αντικειμένων μικρών διαστάσεων

● Φρεζαρισμένο "αυλάκι" στην επιφάνεια συγκράτησης βοηθά την
ασφαλή στήριξη και έλξη μικρών αντικειμένων, όπως καρφιά,
καρφοβελόνες ή πείροι

● Τσιμπίδα με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την
προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση

● Μίνι Πένσα-Μυτοτσίμπιδο, το εργαλείο στο οποίο μπορείτε να
βασιστείτε

● εύκολη κοπή χάρη στη δυνατή άρθρωση με υψηλή σχέση μετάδοσης
● Με κοπτικές ακμές για μαλακό, ημίσκληρο και σκληρό σύρμα
● κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα,

σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC
● μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερές μύτες
● Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος,

σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

προγράμματος
Κωδικός 08 26 145 T
EAN 4003773081401
Τσιμπίδα επιχρωμιωμένη
Κεφαλή επιχρωμιωμένη
Λαβές μονωμένη με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά

VDE, με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την
προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση

Βάρος 155 g
Διαστάσεις 145 x 59 x 26 mm
Πρότυπο DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος
(διάμετρος)

Ø 3,0 mm

Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø 2,0 mm
Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων,
πολύκλωνων

Ø 8,0 mm

Τιμή κοπής χάκλινων καλωδίων,
πολύκλωνων

16,0 mm²

Σύστημα προστασίας από πτώση ναί  
ελεγμένη κατά VDE ναί  

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων
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