
K 43/3
0,03 - 16 mm2

K 432 U
4 - 10 mm2

KL 760180
0,2 - 6 mm2

K 400
4.5 - 40 mm

DN-AW3
2.5 - 11 mm

Bilde

Beskrivelse

For avisolering og kapping av kabler med 
selvinnstillende avisoleringsområde. For 
skadefri avisolering av solide og fleksible 
ledere med PVC isolasjon. Integrert 
klembeskyttelse og kniver kommer med 
utskiftbare blader. Integrert sidekutter 
opp til max ø 9 mm. Nøyaktig og 
konsekvent avisoleringslengde takket 
være justerbar lengde. 

Automatisk avisolering og kapping, 
spesielt egnet for kabler i anlegg og
maskinkonstruksjon, vindenergi, 
robotikk, eMobility, marine, 
skipsbygging og jernbane. Automatisk 
åpning av klemkjevene etter avisolering 
for økt sikkerhet. Integrert lett tilgjenge-
lig kabelkutter og justerbart stopp med 
metrisk visning for presis 
avisoleringslengde.

For avisolering og kapping av kabler. 
Justerbar lengdestopp fra 5 - 12 mm. Lett 
tilgjengelig sidekutter opp til max ø 2 
mm. Egnet for alle standard fleksible og 
solide ledere fra 0,2 - 6 mm²

Profesjonelt avisoleringsverktøy. Max 
skjæredybde på kniven er 4,5 mm. Max 
avisoleringsdiameter: 21 mm (liten krok) 
eller 40 mm (stor krok). Stoppkroken er 
utskiftbar.

For avisolering av signal-, telefon-, AV-, 
kontroll- og dataoverføringskabler fra
kobber og glassfiber. 9 justerbare 
skjæredybder. Kabelkapasitet: ø 2,5 - 11 
mm. Isolasjonstykkelse max 1 mm. 
Kommer med utskiftbar kniver og en 
holder med erstatningsblad.

Avisoleringsområdet
Kapp

0,03 - 16 mm2

max ø 9 mm 4 - 10 mm2 0,2 - 6 mm2

max ø 2 mm

Vekt
Lengde 140 gram 140 gram

190 mm
130 gram
180 mm

120 gram
200 x 93 x 33mm
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EL-TECHNIC

Spesialist på 
krymp 

siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som 
betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de 
aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic 
lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment 
i Norge.

KLAUKE AVISOLERINGSVERKTØY
Avisoleringsverktøy fra Klauke fjerner isolasjon og kabelkapper raskt og presist. Alle tråder forblir intakte.

Verktøyene har automatisk tverrsnittsjustering og kommer med inkluderte erstatningsblad. Innovative bladgeometrier
garanterer ren snittkant - med hard isolasjon som PTFE (Teflon) gjennom til myke/tøffe materialer som f.eks som silisium.

Dette er utvalgte produkter fra Klauke-serien - El-Technic fører alle modeller. 


