
Narzędzie WKK do opasek kablowych
Profesjonalne narzędzie do montażu opasek zaciskowych na kable

Narzędzie WKK do opasek kablowych umożliwia łatwe i niezawodne zastosowanie wielu opasek 
kablowych. 

Pracuj wydajniej i bezpieczniej
Niewielki ciężar i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że narzędzie leży wygodnie w dłoni. Oprócz 
ułatwienia pracy narzędzie montażowe przycina też opaskę bezpośrednio przy jej główce. Ostre i 
wystające krawędzie należą już do przeszłości. W ten sposób kable są chronione przed uszkodzeniem 
i ryzyko uszkodzeń jest mniejsze.

Ergonomiczna i elegancka konstrukcja
Narzędzie WKK nadaje się do plastikowych opasek kablowych o minimalnej szerokości
2,5 mm i maksymalnej szerokości 4,8 mm. W tylnej części narzędzia znajduje się pokrętło naciągu. 
Pokrętło można wykorzystać do ustawienia siły naciągu. Istnieje możliwość regulacji siły naciągu 
narzędzia od 80 N do 222 N. Każde narzędzie jest standardowo wyposażone w zapasowe ostrze 
i jeden wkrętak do wymiany ostrza. Wkrętak i zapasowe ostrze są dla wygody przechowywane w 
narzędziu.

Typ narzędzia   : Ergonomiczne narzędzie ręczne
Kolor   : Czarny/zielony
Typ opaski kablowej    : Nylonowe opaski kablowe    
Szerokość opaski kablowej  : 2,5 mm  - 4,8 mm
Siła naciągu   : Regulowana od 80 do 222 N
Funkcje   : Regulowany naciąg, automatyczne cięcie, zwijanie od końcówki    
   : opaski kablowej, miękki, ergonomiczny uchwyt
Waga   : 224 g
Wymiary [dł. x szer. x wys.]  : 190 x 140 x 36 mm
Standardowe wyposażenie  : Zapasowe ostrze, wkrętak

Informacja o produkcie

Ustawienia siły naciągu

Ustawienia narzędzia 1-2 3-4 5-8

Typ opaski kablowej mała  średnia Standardowa

Szerokość opaski kablowej 2,5 mm 3,6 mm 4,8 mm

Siła naciągu opaski kablowej * 80 N/8 kg 180 N/18,2 kg 222 N/22,2 kg

* Odpowiednią siłę naciągu można znaleźć na odpowiedniej stronie dot. opaski kablowej w naszym 
   katalogu lub na naszej stronie internetowej
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Długa 
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Wydajniejsza i bezpieczniejsza praca
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