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97 33 02
KNIPEX MultiCrimp® Crimptång med växelmagasin och 5 crimpprofiler

     

Endast ett verktyg för de vanligaste crimpanvändningarna●

Snabbt och enkelt byte av crimpinsatser utan extraverktyg●

Säker och skyddad förvaring av utbytesinsatserna i ett rundmagasin●

Komfortabel, högpresterande crimptång i proffskvalitet●

Samma tillförlitliga crimpresultat som med fast monterade●

crimpinsatser
Konstant hög crimpkvalitet genom precisionsprofiler och tvångsspärr●

(upplåsbar)
Krom-vanadinelektrostål i specialkvalitet, oljehärdat●

Rundmagasin: plast, glasfiberförstärkt●

Den plats-, kostnads- och viktbesparande crimptången för installations- och reparationsarbeten. Nu behöver installatören bara ett verktyg i stället
för fem som tidigare.

Artikelnummer 97 33 02
EAN 4003773066934
Tång brunerat

Handtag Med
flerkomponentsöverdrag

Användning
oisolerade, öppna
kontaktdon (4,8 + 6,3
mm kontaktbredd)

Kapacitet
kvadratmillimeter mm² 0,5 - 6,0

Antal crimppositioner 3
AWG 20 - 10
Längd mm 250
Vikt netto g 870

Med reservation för tekniska ändringar och fel

Bytesposition: Fäll upp
servicespaken för
parallellt backläge

Crimpinsatsbyte: Lås
upp magasinpositionen,
ta ut crimpinsatsen i
tången

Fäll in servicespaken
och tryck igenom
tången - klar för nästa
användning

Magasinet för
crimpinsatser kan bäras
i bältet Väl synlig markering av

crimpinsatser med
piktogram

Tillbehör
Artikelnummer EAN  
97 39 05 4003773070078 Crimpinsats för oisolerade, öppna skarvdon (4,8 + 6,3 mm kontaktbredd)
97 39 06 4003773070085 Crimpinsats för isolerade kabelskor och skarvdon
97 39 08 4003773070092 Crimpinsats för isolerade + oisolerade ändhylsor
97 39 09 4003773077763 Crimpinsats för isolerade + oisolerade ändhylsor

97 39 13 4003773070108
Crimpinsats för oisolerade kläm-, rör- och presskabelskor enligt DIN 46234 och
DIN 46235 samt oisolerade kläm-, skarv- och pressskarvdon enligt 46341 och
DIN 46267

97 39 30 4003773070115 Crimpinsats för oisolerade presskarvdon enligt DIN 46267
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97 39 90 4003773070061 Växelmagasin tom


