
Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-D 02525/2 0,25-2,5 160 170

LK-D 0516/2 0,5-16 190 250

LK-D 02516 0,25-16 180 265

LK-D 02516 P 0,25-16 180 305

LK-D 1650 16-50 220 260

LK-D 056 0,5-6 160 240

elní klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Lisovací klešt  na dutinky
Lisovací klešt  k lisování dutinek s izolací i bez izolace.

Ekonomické klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Ekonomické klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Model LK-D 02516 s rukoje mi pouze potaženými plastem.

STRIPAX PLUS 0,5-2,5 220 200

WE 300 0,5-6 120 160

WE 150/300 pružina náhradní pružina

LK-D 1050 E 10-50 330 760

LK-D 7095 E 70-95 330 760

LK-D 120150 E 120-150 380 1000

Ekonomické klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

a k odizolování i st íhání lan ných vodi  do pr ezu 6 mm2

Klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Zásobník dutinek v rukojeti.

Odizolování i st ihání lan ných vodi  do pr ezu 2,5 mm2.

Klešt  k lisování dutinek s izolací v páscích, bez vým ny lisovacích elistí.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-D 0525 0,25-2,5 140 150

LK-D 0525 P 0,25-2,5 145 165

LK-D 054 0,5-4 230 540

LK-D 616 6-16 240 545

Ekonomické klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

C2-D 054 0,5-4 náhradní elisti

C2-D 616 6-16 náhradní elisti

LK-2 pružina náhradní pružina

LD 0,14-2,5 0,14-2,5 190 350

LD 0,25-6 0,25-6 190 350

LDZ 6-16 6-16 190 350

Malé klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Lisovací klešt  na dutinky
Lisovací klešt  k lisování dutinek s izolací i bez izolace.

Model LK-D 0525 s rukoje mi pouze potaženými plastem.

Ekonomické klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

HNKE 4 0,5-4 230 570

HNKE 16 0,5-16 230 570

HNKE 35 16-35 230 560

HNKE 25/50 25+50 230 560

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

C2-D 0516 0,5-16 náhradní elisti

LK-2P pružina náhradní pružina

HNKE 50 25-50 240 575

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

crimpit F6 gyra 0,25-6 195 360

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku.

HNKE 4/TF 0,5-4 250 590

HNKE 16/TF 0,5-16 250 590

HNKE 35/TF 16-35 250 590

HNKE 25/50/TF 25+50 250 590

Profesionální klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Profesionální klešt  s oto nou elistí na dutinky s izolací i bez izolace.

Profesionální klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Robustní klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

crimpit F6L 0,5-6 205 400

crimpit F16L 6-16 205 400

crimpit F25L 6-25 240 520

crimpit F50L 35-50 240 500

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

KY-D 054 0,5-4 250 450

KY-D 616 6-16 250 450

KY-D 0516 0,5-16 250 450

KY-D 35 16-35 250 450

KY-D 25/50 25+50 250 450

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

crimpit F50EN 25-50 240 540

Lisovací klešt  na dutinky
Lisovací klešt  k lisování dutinek s izolací i bez izolace.

Klešt  s dlouhými rukoje mi na dutinky s izolací i bez izolace.

Profesionální klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Profesionální klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK1-D 0256 0,25-6 210 540

LK1-D 1025 10-25 210 540

LK1-D 3550 35-50 210 540

LK1-D 70 70 210 540

LK1-D 95 95 210 540

Profesionální klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-D 1050 10-50 335 800

LK-D 5095 50-95 335 800

Velké profesionální klešt  na dutinky s izolací i bez izolace.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku.

D 70150 70-150 125 2300
D 150240 150-240 125 2300
Masivní lisovací elisti pro uchycení do sv ráku pro velké pr ezy dutinek.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-D 0256 0,25-6 180 390

LK-D 07510 0,75-10 180 390

LK-D 416 4-16 200 490

HNKE 10U 0,08-10 180 390

Profesionální klešt  na dutinky se speciálními ty hrannými elistmi.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HNKE 6U6 0,08-6 180 390

Lisovací klešt  na dutinky
Lisovací klešt  k lisování dutinek s izolací i bez izolace.

Ekonomické klešt  na dutinky se speciálními ty hrannými elistmi.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku.

Profesionální klešt  na dutinky se speciálními šestihrannými elistmi.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-D 0810 0,08-10 190 420

LK-D 616 P 6-16 190 420

FLEXI-CRIMP 6 0,14-6 210 220

crimpit F6 auto 0,5-6 195 335

HNKE 10P 0,08-10 190 465

HNKE 16P 0,08-16 190 465

Profesionální elní klešt  na dutinky se speciálními ty hrannými elistmi.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Profesionální elní klešt na dutinky se speciálními ty hrannými elistmi

Profesionální elní klešt  na dutinky se speciálními ty hrannými elistmi.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Profesionální klešt  na dutinky se speciálními ty hrannými elistmi.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Profesionální elní klešt  na dutinky se speciálními ty hrannými elistmi.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-OI 056 0,5-6 230 525

Ekonomické klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

C2-OI 056 0,5-6 náhradní elisti

LK-2 pružina náhradní pružina

LI 0,08-1,5 0,08-1,5 190 350
LI 0,25-2,5 0,25-2,5 190 350

Malé klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HP 1 0,2-2,5 240 495
HP 3 0,5-6 220 545

Profesionální klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-2P pružina náhradní pružina

Lisovací klešt  na koncovky s izolací
Lisovací klešt  k lisování kabelových ok, spojek, kolík  a konektor  s izolací

HP 3/TF 0,5-6 250 590

Robustní klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HP 3/Y 0,5-6 265 555

Profesionální klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

crimpit IT6L 0,5-6 235 510

Profesiomální klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

crimpit IT6S 0,5-6 240 600

Profesionální klešt na izolované koncovky s fixací polohy p i lisováníProfesionální klešt  na izolované koncovky s fixací polohy p i lisování.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK1-OI 056 0,5-6 210 540
LK1-OI 1016 10-16 210 540
Profesionální klešt  s delšími rukoje mi na oka, spojky a konektory s izolací.
Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.
Paralelní chod elistí zajiš uje kvalitní slis.

HP 1/Z 0,14-1,0 195 360
HP 2/Z 0,5-2,5 195 360

Profesionální klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

KY-OI 056 0,5-6 250 450

Klešt  s dlouhými rukoje mi na oka, spojky a konektory s izolací.

A i d é l í l k š b í í l k

Lisovací klešt  na koncovky s izolací
Lisovací klešt  k lisování kabelových ok, spojek, kolík  a konektor  s izolací

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

KY-8161 0,5-6 220 550

Klešt  na oka, spojky a konektory s izolací.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Paralelní chod elistí.

HNN 3 1,5-10 220 545

HNN 4 10-16 220 545

TNN 70 6-70 450 2 kg

TNN 120 10-120 700 3 kg

Robustní klešt  na Cu oka, spojky a kolíky v provedení s izolací nylon.

Profesionální klešt  na Cu oka, spojky a kolíky v provedení s izolací nylon.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-ON 0510 0,5-10 230 525

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

C2-ON 0510 0,5-10 náhradní elisti

LK-2 pružina náhradní pružina

LN 0,25-2,5 0,25-2,5 190 350

LN 1,5-6 1,5-6 190 350

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HN 1 0,25-10 230 470

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-2P pružina náhradní pružina

Lisovací klešt  na koncovky bez izolace
Lisovací klešt  k lisování kabelových ok, spojek a kolík  bez izolace

Ekonomické klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.

Profesionální klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.

Malé klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.

HN 1/TF 0,25-10 250 590

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HN 5/Y 10-16 265 555

Profesionální klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HN 5 10-16 240 470

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

crimpit T6L 0,5-6 200 400

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Profesionální klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.

Robustní klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.

Profesionální klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (kg)

crimpit T6 0,5-6 200 0,40

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK1-ON 02525 0,25-2,5 210 0,54

LK1-ON 0510 0,5-10 210 0,54

LK1-ON 1625 16-25 210 0,54

Klešt  na Cu oka a spojky stá ené z plechu.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

KY-ON 0510 0,25-10 250 0,45

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Lisovací klešt  na koncovky bez izolace
Lisovací klešt  k lisování kabelových ok, spojek a kolík  bez izolace

Klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace. Dlouhé rukojeti pro dvojru ní lisování.

Profesionální klešt  na oka, spojky a kolíky bez izolace.

LK1-OL1510 1,5-10 210 0,54

Klešt  na Cu oka a spojky leh ené.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-ON 0516 0,5-16 325 0,60

Klešt  na Cu oka a kolíky stá ené z plechu.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

TN 16-120 16-120 650 3,00

TN 70 SE 6-70 450 2,00

TN 120 SE 10-120 700 3,00

Klešt  na Cu oka, spojky a kolíky stá ené z plechu nebo leh ené provedení.

LK-OL 07516 0,75-16 325 0,60

Klešt  na Cu oka a spojky leh ené.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (kg)

MHPT 6/50 6-50 520 1,90

MHP 6/50 6-50 390 1,10

Klešt  na Cu oka a spojky leh ené provedení s oto nými elistmi.

Typ MHPT s delšími rukoje mi pro snazší lisování.

MHP 6/50 D Cu 6-50, Al 10-35 390 1,10

Klešt  na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s oto nými elistmi.

MHP 6/50 elist 6-50

MHP 6/50 D elist Cu 6-50, Al 10-35

Náhradní elisti ke kleštím MHP.

Lisovací klešt  na Cu a Al oka a spojky
Lisovací klešt  k lisování kabelových ok a spojek bez izolace

SK-05
Kovový kufr k uložení kabelových ok a kleští MHP 6/50 nebo MHP 6/50 D.

Kufr není vhodný pro klešt  MHPT 6/50, které jsou p íliš dlouhé.

LKM 6/70 6-70 520 2,00

Klešt  na Cu oka a spojky leh ené provedení s oto nými elistmi.

LKM 6/70 D Cu 6-70, Al 10-50 520 2,00

Klešt  na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s oto nými elistmi.

LKM 6/70 elist 6-70

LKM 6/70 D elist Cu 6-70, Al 10-50

Náhradní elisti ke kleštím LKM.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (kg)

MHP 16/95 16-95 520 2,00

MHPT 6/120 6-120 650 2,90

MHP 10/120 10-120 650 2,90

MHP 25/150 25-150 650 2,90

Klešt  na Cu oka a spojky leh ené provedení s oto nými elistmi.

MHP 16/95 D Cu 16-95, Al 10-70 520 2,00

MHP 10/120 D Cu 10-120, Al 10-95 650 2,90

MHP 25/150 D Cu 25-150, Al 16-120 650 2,90

Klešt  na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s oto nými elistmi.

MHP 6/120 elist 6-120

MHP 10/120 elist 10-120

MHP 10/120 D elist Cu 10-120, Al 10-95

MHP 25/150 elist 10-120

MHP 25/150 D elist Cu 25-150, Al 16-120

Náhradní elisti ke kleštím MHP.

Lisovací klešt  na Cu a Al oka a spojky
Lisovací klešt  k lisování kabelových ok a spojek bez izolace

SK-06
Kovový kufr k uložení kabelových ok a kleští MHP nebo MHPT.

MHPL 10/120 10-120 650 3,00

MHPL 25/150 25-150 650 3,00

Klešt  na Cu oka a spojky leh ené provedení s oto nými elistmi.

MHPL 10/120 D Cu 10-120, Al 10-95 650 3,00

MHPL 25/150 D Cu 25-150, Al 16-120 650 3,00

Klešt  na Cu a Al oka a spojky dle normy DIN s oto nými elistmi.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-MO 0221 0,2-2,1 220 460

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-MO 056 0,5-6 230 530

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

C2-MO 056 0,5-6 náhradní elisti

LK-2 pružina náhradní pružina

LK 0,1-1 0,1-1,0 190 350

LK 0,14-1,5 0,14-1,5 190 350

LK 0,5-2,5 0,5-2,5 190 350

 2,8 a 4,8mm (LK 0,14-1,5); 4,8 a 6,3mm (LK 0,5-2,5).

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Malé klešt  na konektory bez izolace ší e 2,8mm (LK 0,1-1)

Lisovací klešt  na konektory
Lisovací klešt  k lisování konektor  bez izolace

Ekonomické klešt  na konektory bez izolace ší e 2,8 a 4,8 mm.

Ekonomické klešt  na konektory bez izolace ší e 4,8 a 6,3 mm.

HF 1 0,5-6 220 545

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-2P pružina náhradní pružina

HF 1/TF 0,5-6 250 590

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HF 2 0,1-2,5 215 490

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HF 2/Z 0,1-1,5 195 360

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Malé profesionální klešt  na konektory bez izolace ší e 2,8 a 4,8 mm.

Robustni klešt  na konektory bez izolace ší e 4,8 a 6,3 mm.

profesionální klešt  na konektory bez izolace ší e 4,8 a 6,3 mm.

Profesionální klešt  na konektory bez izolace ší e 2,8 a 4,8 mm.
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Lisovací klešt  k lisování konektor  bez izolace

Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

KY-MO 056 0,5-6 250 450

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

HF 3 0,5-6 225 545

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK1-MO 0125 0,1-2,5 210 540

LK1-MO 056 0,5-6 210 540

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku

Profesionální klešt  na konektory bez izolace ší e 2,8 / 4,8 / 6,3 a 9,5 mm.

Klešt  s dlouhými rukoje mi na konektory bez izolace ší e 4,8 a 6,3 mm..

Lisovací klešt  na konektory

Profesionální klešt  na konektory bez izolace.
Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.
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Lisovací klešt  k lisování konektor  s bo ním p ipojením typu A.

Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

HF-BP 0,1-6 / 1,5-2,5 220 515

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK1-BP 051 0,5-2,5 / 0,5-1,0 210 540

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK1-BP 1525 3,0-6 / 1,25-2,5 210 540

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK-MO 051 BP-A 0,5-1,0 220 450
LK-MO 1525 BP-A 1,5-2,5 220 450

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Lisovací klešt  na konektory bez izolace
s bo ním p ipojením

Klešt  na konektory bez izolace ší e 4,8 a 6,3 mm, pro pr ezy 0,1-6 mm2

a konektory bez izolace s bo ním p ipojením ší e 6,3 mm pro pr ezy 1,5-2,5 mm2 

Klešt  na konektory bez izolace ší e 2,8 a 4,8 mm, pro pr ezy 0,5-2,5 mm2

a konektory bez izolace s bo ním p ipojením ší e 6,3 mm pro pr ezy 0,5-1,0 mm2 

klešt  na konektory bez izolace ší e 4,8 a 6,3 mm, pro pr ezy 3,0-6,0 mm2

a konektory bez izolace s bo ním p ipojením ší e 6,3 mm pro pr ezy 1,25-2,5 mm2 

Ekonomické klešt  na konektory s bo ním p ipojením.

Lisovací klešt  k lisování konektor  s bo ním p ipojením typu B.

Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-0525 BP-B 0,5-2,5 220 450
klešt  na celoizolované konektory s bo ním p ipojením.
Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Lisovací klešt  k lisování izolovaných konektor  s bo ním p ipojením.

Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-0525 BP 0,5-2,5 220 450
klešt  na celoizolované konektory s bo ním p ipojením.
Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.
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Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-SK 01405 0,14-0,5 160 220

LK-SK 03515 0,35-1,5 160 220

Ekonomické klešt  na soustružené kontakty.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LKS 0,08-2,5 0,08-2,5 180 410

Profesionální klešt  na soustružené kontakty s aretací polohy kontaktu.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LS 0,03-0,5 0,03-0,5 175 390

LS 0,03-0,5 LOC 0,03-0,5 175 420

LS 0,08-2,5 0,08-2,5 175 390

LS 0,08-2,5 LOC 0,08-2,5 175 420

LS 0,14-6 0,14-6 230 680

LS 0 14-6 LOC 0 14-6 230 755

Lisovací klešt  na soustružené kontakty
Lisovací klešt  k lisování kruhových soustružených kontakt

LS 0,14-6 LOC 0,14-6 230 755

LS 1,5-10 1,5-10 230 680

LS 1,5-10 LOC 1,5-10 230 755

Profesionální klešt  na soustružené kontakty s nastavením p esné polohy slisu.

Modely typu LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

crimpit C1,6 0,14-4 245 730

crimpit C3,6 4-10 245 730

Profesionální klešt  na soustružené kontakty.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

LK1-SK 0144 0,14-4 200 625

LK1-SK 0144 LOC 0,14-4 200 675

LK1-SK 156 1,5-6 200 625

LK1-SK 156 LOC 1,5-6 200 675

LK1-SK 410 4-10 200 625

LK1-SK 410 LOC 4-10 200 675

Profesionální klešt  na soustružené kontakty.

Modely typu LOC s locatorem pro aretaci polohy kontaktu.

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.
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Ekonomické lisovací klešt  na koaxiální koncovky.

Ozna ení Rozm ry lisovacích elistí Profil Délka Hmotnost

kleští (mm) slisu (mm) (g)

LK-X1 široký šestihran - 6,50 / 5,41                   úzký 
šestihran - 1,72

220 520

Pro konektory RG 58, 59, 62

LK-X2 široký šestihran - 10,9                                
úzký šestihran - 3,25 / 2,54

220 520

Pro konektory RG 8, 11, 213

LK-X3 široký šestihran - 8,23 / 6,48 / 5,41 / 2,54        
úzký šestihran - 1,72

220 520

Pro konektory RG 58, 59, 62, 6

LK-X4 široký šestihran - 5,41 / 3,84 / 3,25 / 2,54        
úzký šestihran - 1,75                              úzký 
ty hran - 1,09

220 520

Pro konektory LWL: SMA, SMB, SMC, MCX

LK-X5 široký šestihran - 4,52 / 3,84 / 3,25                  
úzký šestihran - 1,98 / 1,72                       
úzký ty hran - 1,07

220 520

Pro konektory RG 174, 179, 8218, LWL

LK-2 pružina

Lisovací klešt  na koaxiální koncovky

Profesionální lisovací klešt  na koaxiální koncovky.

Ozna ení Rozm ry lisovacích elistí Profil Délka Hmotnost

kleští (mm) slisu (mm) (g)

HX 1 široký šestihran - 6,50 / 5,41                   úzký 
šestihran - 1,72

225 545

Pro konektory RG 58, 59, 62

HX 2 široký šestihran - 10,9                                
úzký šestihran - 3,25 / 2,54

225 545

Pro konektory RG 8, 11, 213

HX 4 široký šestihran - 5,41 / 3,84 / 3,25 / 2,54        
úzký šestihran - 1,75                              úzký 
ty hran - 1,09

225 545

Pro konektory LWL: SMA, SMB, SMC, MCX

HX 5 široký šestihran - 4,52 / 3,84 / 3,25                  
úzký šestihran - 1,98 / 1,72                       
úzký ty hran - 1,07

225 545

Pro konektory RG 174, 179, 8218, LWL

LK-2P pružina
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Ozna ení Po et pól Konektory Délka Hmotnost

kleští (WE) (mm) (g)

LK-T 4 4-póly RJ 10 (4P4C) 195 220

LK-T 6 6-pól RJ 11 (6P4C) 195 220

RJ 12 (6P6C)

LK-T 8 8-pól RJ 45 (8P8C) 195 220

LK-T 46 4-, 6-pól RJ 10 (4P4C) 205 355

RJ 11 (6P4C)

RJ 12 (6P6C)

LK-T 68 6-, 8-pól RJ 11 (6P4C) 205 355

RJ 12 (6P6C)

RJ 45 (8P8C)

LK-T 468 H 4-, 6-, 8-pól RJ 10 (4P4C) 206 370

RJ 11 (6P4C)

RJ 12 (6P6C)

RJ 45 (8P8C)

LK-T 468 4-, 6-, 8-pól RJ 10 (4P4C) 228 400

RJ 11 (6P4C)

RJ 12 (6P6C)

RJ 45 (8P8C)

LK-T 68 P 6-, 8-pól RJ 11 (6P4C) 206 510

RJ 12 (6P6C)

RJ 45 (8P8C)

LK-T 468 P 4-, 6-, 8-pól RJ 10 (4P4C) 206 510

RJ 11 (6P4C)

RJ 12 (6P6C)

RJ 45 (8P8C)

DEC (6P4C)

DEC (6P6C)

LK-T 4610 4-, 6-, 10-pól RJ 10 (4P4C) 206 510

RJ 11 (6P4C)

RJ 12 (6P6C)

DEC (6P4C)

DEC (6P6C)

10P10C

Lisovací klešt  na PC a telefonní konektory
Klešt  k lisování modulárních konektor  typu WE

Lisovací klešt  k lisování modulárních konektor  

s integrovaným p ípravkem pro st ihání a odizolování vodi e.

pro st ihání a odizolování vodi e a s aretací proti p ed asnému uvoln ní tlaku.

Lisovací klešt  k lisování modulárních konektor  s integrovaným p ípravkem

pro st ihání a odizolování vodi e a s aretací proti p ed asnému uvoln ní tlaku.

Lisovací klešt  k lisování modulárních konektor  s integrovaným p ípravkem

pro st ihání a odizolování vodi e a s aretací proti p ed asnému uvoln ní tlaku.

Lisovací klešt  k lisování modulárních konektor  s integrovaným p ípravkem
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Lisovací klešt  na speciální kontakty

Lisovací klešt  k lisování D-Sub konektor

Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-D-SUB 0,08-0,56 175 170

Vratná pružina.

Lisovací klešt  k lisování kruhových kontakt

Ozna ení Pr ez Profil Délka Hmotnost

kleští (mm2) slisu (mm) (g)

LK-KK 02515 0,25-1,5 230 540

Aretace proti p ed asnému uvoln ní tlaku a šroub pro nastavení p ítlaku.

Lisovací klešt  k lisování speciálních typ  kontakt

Ozna ení Pr ez Délka Hmotnost

kleští (mm2) (mm) (g)

LK1-DSK 08056 0,08-0,56 210 540

LK1-MK 0525 0,5-2,5 210 540

LK1-KK 01415 0,14-1,5 210 540

Lisovací klešt  profesionální s elistmi k lisování kruhových konektor .

Lisovací klešt  profesionální s elistmi k lisování D-Sub-konektor .

Lisovací klešt  profesionální s elistmi k lisování modulárních konektor .

Ekonomické lisovací klešt  s elistmi k lisování D-Sub konektor .

Lisovací klešt  s elistmi k lisování kruhových kontakt .
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