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Zaciskarka do tulejek 0,14-10
mm + tulejki 500 szt.
Cena brutto

94,55 zł

Cena netto

76,87 zł

Dostępność

Brak na stanie

Numer katalogowy

00841870

Producent

Inne

Opis produktu

Zaciskarka do tulejek 0,14-10 mm + tulejki
500 szt.
Zestaw składający się z zaciskarki i 500 tulejek w różnych rozmiarach.

Wysoka jakość
Zaciskarka do kabli wykonana jest ze stali, która wyróżnia się dużą wytrzymałością. Wysoka jakość materiału sprawia, że
urządzenie posłuży lata.

Duży zakres pracy
Zaciskarka do tulejek posiada duży zakres zaciskania. Przeznaczona jest do zaciskania tulejek izolowanych i nieizolowanych o
rozmiarach od 0,14 do 10 mm2.

Łatwość obsługi
Praska do kabli pewnie leży w dłoni i nie wyślizguje się z niej, co jest zaletą ergonomicznego uchwytu i poręcznego kształtu.
Korzystanie z tego urządzenia jest bardzo intuicyjne, ponadto czynność ta nie wymaga użycia dużej siły, co jest zasługą
starannie zaprojektowanej konstrukcji.

Niewielki rozmiar i waga
Stosunkowo niewielkie wymiary oraz niewielka waga sprawiają, że zaciskarka do kabli zmieści się w każdej skrzynce
narzędziowej. Jest łatwa w przechowywaniu, ponadto można ją bez problemu zabrać ze sobą do pracy lub w dowolne inne
miejsce.

Tulejki w zestawie
Tulejki spakowane są w praktyczne etui / organizer, które ułatwia utrzymanie ich w porządku i zapobiega ich przypadkowemu
rozsypaniu się czy zgubieniu.
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Specyfikacja:
Przeznaczenie: Do tulejek
Zakres zaciskania: 0.14 - 10 mm2
Materiał wykonania: Stal
Waga: 0,536 kg
Wymiary: 18/7-16/4 cm
W zestawie:
1 x Zaciskarka
500 x Tulejka
1 x Organizer
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