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Boční kleště 3222HS22 s malou fasetou
Obj. číslo:

103003160

Výrobce:

Schmitz

Popis
Boční štípací kleště s malou fasetou,
špičatá hlava,
standardní verze (normální délka),
modročerná dvousložková termoplastická rukojeť,
ESD / antistatické disipativní kleště,
komfortní ergonomická protiskluzová rukojeť.

Strunový vodič (2200 - 2300 N/m2): -,
tvrdý vodič (1600 - 1800 N/m2): -,
polotvrdý vodič (750 - 800 N/m2): ø 1,0 mm / 18 AWG,
měkký vodič (220 - 250 N/m2): ø 1,5 mm / 15 AWG,
hmotnost: 62 g,
délka: 125 mm.
Možnost objednávky:

tento typ kleští je běžně skladem,
termín dodání: 1 týden,
minimální množství: prodej po 1 ks.
Množstevní slevy:

od 5 ks sleva 5%,
od 10 ks sleva 10%,
od 30 ks sleva 15%.
Specifikace rukojetí:
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Modročerná dvousložková termoplastická rukojeť
Ergonomická, široká, měkká, pohodlná a protiskluzová rukojeť pro snadnou, přesnou a bezúnavovou manipulaci.
Specifikace břitů:

Břit s malou fasetou
S jemným úhlem za hranou, téměř v jedné rovině řezu, především pro měkké oceli a měděné vodiče.

Tvrdost břitů je nejdůležitějším rysem kvality těchto kleští. Výsledkem přesného indukčního kalení je až 65° HRC
pro vyšší životnost kleští.

Výkonnost kleští závisí nejen na jejich materiálu a tvrdosti, ale i na péči, která je jim věnována. Z tohoto důvodu
byl výrobcem vyvinut speciální proces výroby poskytující velmi hladké, rovné a čisté povrchy, snižující třecí
odpor na minimum.

Tyto kleště jsou určeny na extrémní požadavky při stříhání zvlášť tvrdých nebo houževnatých materiálů, např.
strunové, niklové a diodové vodiče, Kevlar® a podobná skleněná vlákna, jaká se dnes stále více používají v
elektronickém a leteckém průmyslu.

Přesné hrany ze slinutého karbidu wolframu jsou integrovány do předkovků z vysokolegované oceli s uzavřeným
spojem. Přesvědčivě vysoké řezné výkony s minimálním úsilím, a to i při konstantním zatížení a přitěžujících
okolnostech. Různé konstrukce hlavy a zkosení, na přání se speciálními řeznými hranami pro materiály ze
skleněných vláken.

Moderní technologie vyvinutá výhradně ve společnosti Schmitz a zdokonalovaná zkušenostmi, nasbíranými za
více než 20 let praxe.
Technická data
Název parametru

Hodnota

Provedení kleště

standardní

Typ kleští

štípací

Typ hlavy

špičatá hlava

Druh břitu

břit s malou fasetou

Rukojeť

modročerná dvousložková termoplastická

ESD provedení

ano

Strunový vodič

-

Tvrdý vodič

-
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Polotvrdý vodič

ø 1,0 mm / 18 AWG

Měkký vodič

ø 1,5 mm / 15 AWG

Délka

125 mm

Hmotnost

62 g

Skladová dostupnost

skladem - prodej po 1 ks

Fotogalerie

Volitelné příslušenství
Související produkty
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