Klemko BLUEGRIP sperkrimptangen voor het ergonomisch
aankrimpen van adereindhulzen en kabelschoenen
Wanneer je bezig bent met een installatie moet je vaak dezelfde
handeling herhalen. De BLUEGRIP sperkrimptangen zijn speciaal
ontwikkeld met ergonomische handvaten om de handeling keer op
keer op een correcte en comfortabele manier uit te voeren.
903050 - SKT - 0560 GKS
BLUEGRIP sperkrimptang voor het verwerken van
geïsoleerde kabelschoenen van 0,5 t/m 6,0 mm²
in ovaal persing met perscodering. Om de meest
gangbare rode, blauwe en gele geïsoleerde
kabelschoenen aan te krimpen.

903240 - SKT - 0560 PH

Klemko assortimenstkisten met BLUEGRIP tang.
De perfecte aankoop om alles in huis te hebben.

910005 - ATM-GKS-SKT Geïsoleerde kabelschoenen assortimentskist
Een stevige 21-vaks metalen kist met 500 geïsoleerde
kabelschoenen in de kleuren rood, blauw en geel met
verschillende maatvoeringen.
Inclusief een BlueGrip tang (SKT-0560-GKS) met
ergonomische handvaten om keer op keer de
kabelschoenen op correcte en comfortabele
wijze te bevestigen.

BLUEGRIP krimptang met sperinrichting voor het
verwerken van adereindhulzen van 0,5 t/m 6
mm².

910020 - ATM-GPH-KT Geïsoleerde adereindhulzen assortimentskist
903250 - SKT - 6016 PH
BLUEGRIP krimptang met sperinrichting voor het
verwerken van adereindhulzen van 6 t/m 16 mm².

903400 - SKT - 0510 OKS
BLUEGRIP krimptang met sperinrichting voor het
verwerken van ongeïsoleerde
perskabelschoenen en verbinders
(800 & C & BKDIN types) 0,5 t/m 10 mm².

Een stevige 21-vaks metalen kist met 2700
geïsoleerde adereindhulzen met verschillende
maatvoeringen in de klemko kleurenlijn. Voor een
mooi eind aan elke draad.
Inclusief een BlueGrip tang (SKT-0510 PH) met
ergonomische handvaten om keer op keer de
adereindhulzen op correcte en comfortabele
wijze te bevestigen.

904075 - SKT - 486RJMODHD
BLUEGRIP sperkrimptang voor het verwerken van
RJ10/RJ11/RJ12 en RJ 45 modulaire connectoren.
Tevens geschikt voor het knippen en strippen van
UTP/FTP kabel. Heavy Duty uitvoering.
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BLUEGRIP Stripgereedschap
BLUEGRIP is al meer dan 30 jaar het huismerk van Klemko Techniek. De
hoogwaardige kwaliteit van het stripgereedschap komt mede door het
gebruik van duits staal in combinatie met de ergonomische handgrepen die je
van BLUEGRIP kent.

900460 - BLUEGRIP KABELMES-8-27
Ergonomische universele kabelstripper
(kabelmes) voor kabel en snoer van 8 t/m 28 mm.
Het soepel zelfroterende mes zorgt ervoor dat de
kabel in één beweging zowel rondom als in de
lengte gesneden kan worden. Het binnenmes is
eenvoudig te wisselen en in te stellen op diepte.

900478 - BLUEGRIP KABELMES-S4-28UNI
Ergonomische universele kabelstripper
(kabelmes) voor kabel en snoeren 4-28mm en
draad 0,5-6,0mm². Het soepel zelfroterende
mes zorgt ervoor dat de kabel in één beweging
zowel rondom als in de lengte gesneden kan
worden, waarna de draad gestript kan worden
met de geïntegreerde draadstripper.

900479 - BLUEGRIP KABELMES-S4-28
Ergonomische universele BLUEGRIP
kabelstripper voor kabels en snoeren met
een diameter van 4 t/m 28 mm. Het soepel
zelfroterende mes zorgt ervoor dat de kabel
in één beweging zowel rondom als in de
lengte gesneden kan worden, inclusief een
intrek-/uitschuifbaar haakmes dat voldoet
aan de ARBO eisen.

900481 - BLUEGRIP KABELMES-4-28H
Ergonomische universele kabelstripper van 4 t/m
28 mm met haakmes. Het soepel zelfroterende
mes van hoogwaardig Duits staal zorgt ervoor dat
de kabel in één beweging zowel rondom als in de
lengte gesneden kan worden. Het haakmes wordt
veilig opgeborgen met een beschermende kap.

900482 - BLUEGRIP KABELMES-4-28G
Ergonomische universele kabelstripper van 4
t/m 28 mm. Het soepel zelfroterende mes zorgt
ervoor dat de kabel in één beweging zowel rondom als in de lengte gesneden kan worden. Het
externe mes wordt veilig
opgeborgen met een beschermende kap.

900535 - BLUEGRIP STRIPTOOL-NR5
Automatische ergonomische striptang voor alle
gangbare flexibele en massieve aders van 0,2
t/m 6 mm². De tang is voorzien van een instelbare
aanslag met een bereik van 5 t/m 12 mm
striplengte, ook geschikt voor het knippen van
kabel tot 2 mm.

900550 - BLUEGRIP STRIPTOOL-NR2
Voor het trapsgewijs strippen van alle gangbare
coaxkabel t/m 7,5 mm buitendiameter. Ook
geschikt voor het verwijderen van de
buitenisolatie van o.a. kabel 3 x 0,75 mm². De
ene zijde stript de buitenmantel van de coax, met
de andere zijde kan de binnenmantel worden
gestript.

900560 - BLUEGRIP STRIPTOOL-NR13
Voor het verwijderen van de buitenisolatie van
kabels met een diameter van 8 t/m 13 mm zoals
o.a. XMvK en YMvK tot 5 x 2,5 mm².
Het gereedschap is dusdanig uitgevoerd dat
het strippen op moeilijk toegangbare plaatsen
mogelijk is. De optimale insnijdiepte is vast
ingesteld.

900573 - BLUEGRIP STRIPTOOL-NR150
Volledig geïsoleerde striptang voor alle gangbare
flexibele en massieve kabels van 0,5 t/m 6 mm².
Striplengte-aanduiding van 8 t/m 20 mm en een
kabelknipmes tot 6 mm² van hoogwaardig Duits
staal.

900577 - BLUEGRIP STRIPTOOL-NR300
Professionele multitool om mee te knippen,
strippen en krimpen. Voor het strippen van
buitenmantels en binnenaders. Flexibele en
massieve aders van 0,5 t/m 6 mm². Geïntegreerde
striplengteaanduiding van 8 t/m 20 mm en een
kabelknipmes tot 6mm². Tevens kunt u met deze
tang adereindhulzen van 0,5 t/m 6 mm²
aankrimpen.

900578 - BLUEGRIP STRIPTOOL-NR400
Ergonomische stripper met rond- en langstripper
voor het ontmantelen van rondkabel van 8 t/m 13
mm en het strippen van aders van 0,5 / 0,75 / 1,5
/ 2,5 / 4 en 6 mm² en het knippen van koperkabel
tot 6 mm². Massieve aders tot 4 mm².
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