TMU
PROFESIONÁLNE
MULTIFUNKČNÉ DIAGONÁLNE
KLIEŠTE
• 6 v 1 - šesť aplikácii v jednom nástroji
• univerzálny nástroj na rezanie, strihanie,
odizolovanie, krimpovanie a ohýbanie
drôtov
• vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej
uhlíkovej ocele
• inovatívny zakrivený tvar pre lepšiu
ergonómiu a jednoduchší a istejší úchop
• kompaktný a úzkoprofilový dizajn pre
prácu na ťažko dostupných miestach
• úspora energie až 30 %
• ploché kliešte pre skrátenie káblových
zväzkov a medi
• rukoväte s izolačným púzdrom VDE do
1000 V

TECH-MULTI+
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TECH-MULTI + sú profesionálne multifunkčné
diagonálne kliešte, ktorými dokážete nahradiť šesť
rôznych nástrojov. TECH-MULTI + sú univerzálnym
nástrojom na rezanie, strihanie, odizolovanie,
krimpovanie a ohýbanie drôtov. TECH-MULTI + sú
vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej uhlíkovej ocele s

inovatívnym zakriveným tvarom pre lepšiu ergonómiu
a jednoduchší a istejší úchop. TECH-MULTI + majú
kompaktný a úzkoprofilový dizajn pre prácu na ťažko
dostupných miestach. Rukoväte TECH-MULTI + sú
chránené izolačným púzdrom VDE do 1000 V.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Špecifikácia podľa DIN ISO 5743:
Dĺžka: 180 mm/ 7"
Šírka rukovätí: 57 mm
Tvrdosť rukovätí: ∼ 46 HRC
Tvrdosť čeľustí: ∼ 62 - 65 HRC
Hmotnosť: 270 g

Prac. dĺžka čeľustí (L3): 35 mm
Šírka hlavy (W3): 27 mm
Hrúbka hlavy (T1): 12 mm
Rozsah použitia:
stredne tvrdý drôt: 3,5
tvrdý drôt: 2,5
klavírny drôt: 2,0

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• Všestranné využitie napr. pri elektrikárskych,
elektrotechnických, zámočníckych,
opravárenských prácach či v automobilovom
priemysle.
Číslo produktu
T880605
T880606

Názov produktu
Tech-Multi+
Púzdro na kliešte 8

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je
vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom
vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto
informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne
použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom
prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody
alebo
za
škody
spôsobené
nesprávnym
používaním alebo predajom výrobku inému
zákazníkovi.
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