INFORMAȚII DESPRE PRODUS
PEW 8.87 clește pentru sertizat
PEW 8.87 Sculă de sertizare pentru presarea pinilor izolaţi, cu imprimare hexagonală, fabricat în Germania, rapid și fiabil,
intrare frontală

Beneficii

Pentru o manipulare mai ușoară in zone în care spațiul este limitat (dulapuri de comandă, utilaje / cablări interne)
Acoperă un domeniu larg de diametre:
0,08 -10 mm²(PEW 8.87)
0,08-16 mm²(PEW 8.87 Plus)
Fabricat în Germania
Leviere de acţionare proiectate pentru lucru facil

Domeniul de utilizare

Sculă de sertizat pentru pini terminali, profil pătrat
Se ajustează automat funcţie de mărimea pinului
Profil de sertizare pătrat cu patru bacuri de sertizare

Caracteristicile produsului
Brunat

Descrierea produsului

PEW 8.87: Cu intrare frontală sau laterală (până la 2,5 mm²)
PEW 8.87 Plus: Cu intrare frontală

Notă

Recomandat pentru pini lungi de până la 16 mm. Pentru pini mai lungi, unde sunt necesare mai multe sertizări, recomandăm
utilizarea PEW 8.185/8.186 sau PEW 12 cu bacurile potrivite. Pinii cu teacă lungă de pînă la 12 mm necesită o singură
sertizare, pinii mai lungi, de pînă la 20 mm necesită cel puţin două zone sertizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu,
pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare
cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de
legătură

General:

Lungimea de presare: până la 16 mm
Profilul de sertizare : pătrat

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Pentru mm²

Profilul de sertizare

Greutate (kg)

Lungime (mm)

Bucăţi / UA
61813742

PEW 8.87

0.08 - 10

pătrat

0,475

190

1
61813744

PEW 8.87 Plus

0.08 - 16

pătrat

0,475

190

1
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