
 ÜRÜN BİLGİSİ

STAR STRIP sıyırma aleti

40 mm'ye kadar kablo çapları için sıyırma aleti, birbiriyle değiştirilebilir kancalar, güvenilir ve dayanıklı, PTFE, TPE, floropolimer
ve PUR gibi sorunlu izolasyonlar için de uygun

Bilgi
Poliüretan,fluorpolimer,fiberglas TPE ve kauçuk gibi sorunlu izolasyon malzemelerini sıyırmaya uygun özel tasarlanmış bıçaklar

Faydalar
Değiştirilebilir kancalar sayesinde geniş ürün yelpazesinde kullanım sağlar
Dairesel, uzunlamasına ve spiral kesimler için uygun
Yüksek kaliteli bıçaklar sert yalıtım malzemelerin sıyrılmasında çok iyi sonuçlar sağlar
Sağlamlığı ; 100.000 den fazla sıyırma işlemi ile test edilmiştir.
Hafifliği ve yüksek ergonomik yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Uygulama alanı
Çeşitli yalıtım malzemeleri ile yapılan yuvarlak kablolar için ayarlanabilir sıyırma sağlar ( PVC, PTFE, Kauçuk , PUR)
Değiştirilebilir kancalar sayesinde 4.5 - 25 mm and 20 - 40 mm çaplı olan kablolar için kullanılabilir.

Ürün özellikleri
The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool.
Bıçağın derinliği aletin üst tarafını çevirerek ayarlanabilir.
Specific locking positions for circular, longitudinal or spiral cuts
Dairesel, boylamasına ve spiral kesme işlemleri için özel kitleme pozisyonları
Sıyırma işleminden sonra bıçak başlangıç pozisyonuna geri döner, böylece bıçağın kırılma olasılığı azalır.
Kancayı değiştirmek için hiçbir özel alete gerek yoktur ve bıçak yüksekliği ayarlanabilir.

Not
Yedek bıçaklar mevcuttur ve alet üzerinde yeralan bölme içerisinde saklanabilir.

Dahil
61735820 : yedek bıçak kullanmadan kanca üzerinde ayarlama yapılabilir.
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 ÜRÜN BİLGİSİ

STAR STRIP sıyırma aleti

Teknik Veri
Sınıflandırma: ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Ağırlık: STAR STRIP, büyük kancalı 116 g
Uzunluk: Küçük kanca boyutları : 150x42x30.5 mm Büyük kanca

boyutları : 167x52x30.5 mm
Renk seçeneği: Siyah

Uyarı
Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Kullanım kılavuzu içindedir - ayrıca buradan indirebilirsiniz: http://www.lappkabel.com/instructions.html
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Ürün kodu Ürün tanımı Dış çap için mm Uzunluk (mm)
STAR STRIP bir bıçak ile, küçük ve büyük kancalı (yedek bıçaksız)
61735820 STAR STRIP 4,5 - 40 150
Spare parts
61735821 STAR STRIP Yedek bıçak - -
61735822 STAR STRIP yedek kancası, küçük 4,5 - 25 -
61735823 STAR STRIP yedek kancası, büyük 20 - 40 -
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