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Инструменти за подготовка на кабела

Кабелен нож
EXRM 0607

Кабелен нож с фиксирано острие
Дължина: 175 mm

Кабелна ножица
KR 600

Механична кабелна ножица 
за Al- и Cu- жила със сечение 
до 400 mm².
Обхватнаприложение: ∅ max. 52 mm 

Клещи за срязване на изолацията
EXRM 1004

Използват се за сваляне на
изолацията при хартиено-маслени
кабели 
Дължина: 190 mm 
Обхват на приложение: ∅15 – 50 mm

Въженце за надрязване 
на изолацията
EXRM 0764

Служи за надрязване изолацията на
кабели с пластмасова изолация
Дължина: 2000 mm

Уред за отстраняване на обвивката и изолацията IT-1000-024
За работа с кабели с пластмасова изолация от 35 mm² 10 kV до 500 mm² 35 kV.
Автоматично подаване (2 степени) и позиция 0 за радиални нарези, позволява
бързо, безопасно и точно рязане на обвивката и изолацията. Специалната
формана ножа повдига обвивката в точката на рязане и предпазва от повреда
долните слоеве. 
Доставя се с ръководство за работа.
Приложение: ∅ 15 – 50 mm, thickness up to 10 mm

Инструмент за отстраняване на полупроводимия екран IT-1000-017
Отстранява екструдиран полупроводим екран от кабели с пластмасова
изолация с кръгли жила. Дълбочината на врязване се регулира лесно.
Доставя се с ръководство, шестогран ключ за настройки и резервно
острие в кутия.

Обхват на приложение Обозначение за поръчка
IT-1000-017-1 IT-1000-017-2 IT-1000-017-3

Над полупроводимия екран � 16–34 mm � 19–45 mm � 26–48 mm
Напрежение Uo/U (Um) (kV) Сечение на кабела (mm²) по IEC 502

6 / 10 (12) 25–300 70–630 120–800
8,7 / 15 (17,5) 25–240 50–630 70–800
12 / 20 (24) 25–185 25–500 50–630
18 / 30 (36) 35–120 35–400 35–500
20 / 35 (42) 35– 95 35–300 35–400

Уред за белене HVIA-STRIPPER
Уред за белене на екрана /екструдиран или тип “банан”/и изолацията на кабел
ВН. Доставя се в здрава пластмасова кутия с ръководство за работа и един
комплект ножове.

Обозначение за поръчка Диаметър на кабела (mm)
min. max.

HVIA-STRIPPER-35/ 90 35 90
HVIA-STRIPPER-75/150 75 150




