Een krachtig team!

De krachtpatser en de multifunctionele
probleemoplosser in VDE
VDE S 8183
VDE-Tangenset 2-delig
Code 2942062

Inhoud:
VDE 8131 AB-200 H
VDE 8314-180 H
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VDE 8131 AB-200 H

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische veranderingen voorbehouden.
Geldig t/m 31-03-2016, levering zolang de voorraad strekt.

VDE 8314-180 H
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Verkrijgbaar bij:

precies knippen

krachtig vasthouden

www.gedore.com
www.gedore.com

VDE 8131 AB-200 H

Code 2910845

met de punt (getande gripzone) grijpt
de tang eerst krachtig aan
T alleen zo kunnen kleine, dunne
onderdelen veilig worden vastgehouden
T

VDE-Telefoontang met huls-isolatie, gebogen

De geïsoleerde universele genie
klem en vasthoud zone:
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Snijzone:

half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
vertande grijpvlakken: bijzonder goede grip bij het trekken
van kabel en draad bij installatiewerkzaamheden
T gebogen tangpunt: spaart de gewrichten bij beperkte ruimte
in bijv. kabeldozen en geeft zicht op het werkstuk

verbeterde snijvlakkengeometrie voor het
knippen van kabels tot 5x2,5 mm2 of
Ø 12 mm kabeldiameter
T inductief geharde precisie-snijvlakken,
gehard tot 62 - 64 HRC
T verlengde bekken

T
T

T

Crimpzone:
T

krimpgereedschap tbv
adereindhulzen tot 2,5 mm2

Stripzone:
T

afstripmogelijkheid voor enkel- en meeraderige
kabel van 1,5 mm2 en 2,5 mm2
T

VDE 8314-180 H
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De compacte krachtpatser

T

met slanke, korte kop
speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen,
bijv. voor werken in schakelkasten

T

T
T
T

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
tbv middelharde draad tot 2,5 mm Ø en harde draad tot 1,8 mm Ø
volgens DIN ISO 5749
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grepen voorzien van VDE
huls-isolatie tot 1000 V vlgs.
EN 60900/IEC 60900

Code 2910950

VDE-Zijsnijtang met huls-isolatie

T
T

kwalitatief hoogwaardige grijpvlakken
herkent men aan het feit dat, bij gesloten
bekken, alleen de punten elkaar raken
T de bekken sluiten volledig bij lichte druk
op de handgrepen
T

Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60

T

info@technag.nl
www.gedore.nl

grepen voorzien van VDE
huls-isolatie tot 1000 V vlgs.
EN 60900/IEC 60900

T

Best cutting power (Bcp), toont
het optimale snijpunt bij perfect
krachtgebruik

35 % minder krachtsinspanning t.o.v.
traditionele zijsnijtangen

hoogwaardige 2-componenten-handgrepen
met afglijbeveiliging zorgen voor een
ergonomisch en moeiteloos werken

T

de geprofileerde greep zorgt
voor een goede grip en
optimale krachtoverbrenging
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