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Narz´dzia CONTA-TOOL

Informacje ogólne

CONTA-CLIP oferuje szerokà gam´ narz´dzi i przyrzàdów do pracy z przewodami, drutami i kablami. Zakres produktów

obejmuje narz´dzia poczàwszy od ci´cia i odizolowywania koƒcówek kablowych, r´cznych no˝yc do ci´cia kabli i dru -

tów, po praski do zagniatania tulejek na koƒcówkach przewodów oraz koƒcówek bàdê wtyków (BNC/TNC) na kablach.

Uzupe∏nienie stanowià Êrubokr´ty oraz urzàdzenia testujàce potrzebne do sprawnej i efektywnej instalacji/monta˝u. 

Przyrzàdy do ci´cia kabli

Kable z aluminium i miedzi powinny byç ci´te równo i nie

rozczapierzaç si´, dlatego te˝ CONTA-CLIP oferuje szerokà

gam´ no˝yc spe∏niajàcych te wymagania i nie wymagajà-

cych u˝ycia nadmiernej si∏y. Dla ograniczenia potrzebnej

do przeci´cia kabla si∏y no˝yce r´czne zosta∏y wyposa˝o-

ne w z´batki zwi´kszajàce si∏´ zacisku. 

Przyrzàdy do usuwania izolacji

Przyrzàdy STRIPFIX do usuwania izolacji z kabli sà precy-

zyjnie dopasowane do przekrojów poprzecznych przewo-

dów, izolacji oraz Êrednic drutów/przewodów.

Samo-dopasowujàce si´ narz´dzia sà wyposa˝one

w ostrza do przycinania kabli i gwarantujà bezpiecznà, do-

k∏adnà i nie wymagajàcà wysi∏ku prac´ przy odizolowywa-

niu kabli od 0.08 do 16 mm2. 

Przyrzàdy do zagniatania

Do zagniatania tulejek na koƒcówkach przewodów oraz

koƒcówek bàdê wtyków (BNC/TNC) na kablach potrzebne

sà specjalne praski, które zagwarantujà, ˝e po∏àczenie po-

wsta∏e pomi´dzy przewodem a koƒcówkà b´dzie mocne

i nie b´dzie si´ z czasem luzowaç. Wszystkie przyrzàdy do

zagniatania firmy CONTA-CLIP zosta∏y wyposa˝one w blo-

kad´, która zapewnia doskona∏e rezultaty.
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Ârubokr´ty

Szeroki wybór Êrubokr´tów dostosowanych do produk-

tów oferty CONTA-CONNECT gwarantuje solidne po∏àcze-

nia przewodów i kabli z zaciskami CONTA-CLIP. Ârubokr´-

ty dost´pne sà w wersjach z i bez izolacji, a wysokiej

jakoÊci koƒcówki zapewniajà im d∏ugà ˝ywotnoÊç. 

Urzàdzenia testujàce

Dost´pna jest szeroka gama urzàdzeƒ testujàcych, które

mogà byç u˝ywane zarówno podczas sprawdzania no-

wych, oddawanych do u˝ytku instalacjach, jak i tych ju˝

funkcjonujàcych. Sprawdzanie napi´cia AC/DC, zerwa-

nych przewodów/diod czy oporu to tylko niektóre z funk-

cji, jakie te urzàdzenia oferujà. 

Koƒcówki kablowe

Wysokiej jakoÊci tuleje do izolowanych przewodów posia-

dajà certyfikaty CSA i CSAus i spe∏niajà nawet najwy˝sze

wymogi jakoÊciowe. Dost´pne sà w ro˝nych kolorach,

d∏ugoÊciach i przekrojach od 0.25 to 150 mm2.

Produkty te zosta∏y uzupe∏nione o nieizolowane tulejki na

przewody, ró˝ne typy i przekroje koƒcówek do zapraso-

wywania na kablach oraz przydatne akcesoria (skrzynki)

do ich przechowywania. 


