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Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Kieszeń na narzędzia na pasek, wyposażona w: obcinak kablowy, obcinak boczny, narzędzie do usuwania
izolacji, szczypce uniwersalne, klucz do szaf rozdzielczych, wkrętak, szczelinowy: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5
krzyżykowy: PH1/PH2, wskaźnik napięcia, klucz do szaf rozdzielczych, nóż, taśmę mierniczą

Właściwości produktu

 Uniwersalne zestawy narzędzi, z narzędziami do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i testowymi z asortymentu TOOL fox

 Wytrzymałe i odporne na rozdarcia torby narzędziowe

Dane handlowe
Jednostka opakowania 1 STK

GTIN

GTIN 4046356528429

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,600 kg

Numer taryfy celnej 82060000

Kraj pochodzenia Niemcy

Dane techniczne

Wymiary
długość (b) 250 mm

szerokość (a) 140 mm

Wysokość 315 mm

Zawartość zestawu

Szczypce tnące boczne - CUTFOX-S VDE - 1212207

Szczypce boczne do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC
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Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506
Zawartość zestawu

Narzędzie do cięcia kabli - CUTFOX 18 - 1212129

Szczypce do cięcia kabli, kątowe, do miedzi i aluminium o średnicy do 18  mm (do 50  mm²)
 
 

Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-D 13 - 1212162
Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o Ø 8 - 13 mm, np. NYM 3 x
1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięć wzdłużnych i
wysuwanym nożem

 
 

Narzędzia - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Kombinerki, zagięte, ze sprężyną rozwierającą i blokadą, ząbkowaną powierzchnią chwytająca, zintegrowanym
kluczem okrągłym M8 - M10, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

 
 

Klucz do szaf rozdzielczych - USS 4 - 1203149

Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych
 
 

Wkrętak - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,5×3,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
 
 

Wkrętak - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
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Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506
Zawartość zestawu

Wkrętak - SZS 1,0X5,5 VDE - 1209114

Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×5,5×125 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
 
 

Wkrętak - SZK PH1 VDE - 1205150

Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
 
 

Wkrętak - SZK PH2 VDE - 1205163

Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
 
 

Wskaźnik napięcia - PROFIPOL - 1209101

Wskaźnik napięcia, do napięć stałych i zmiennych od 6 V do 400 V, IP65
 
 

Torba narzędziowa, bez wyposażenia - TOOL-BELTPOUCH EMPTY - 1212502

Kieszeń na narzędzia na pasek, bez wyposażenia
 
 

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0 21043074
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Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506
Klasyfikacje

eCl@ss
eCl@ss 4.1 21043074

eCl@ss 5.0 21049090

eCl@ss 5.1 21049090

eCl@ss 6.0 21049090

eCl@ss 7.0 21049090

eCl@ss 8.0 21045003

eCl@ss 9.0 21045003

ETIM

ETIM 3.0 EC000149

ETIM 4.0 EC000836

ETIM 5.0 EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211802

UNSPSC 7.0901 39121402

UNSPSC 11 39121402

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121402
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