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Прецизната геометрия на режещите 

челюсти прави възможно 

безпроблемното рязане, както на 

особено гъвкави, така и на масивни 

проводници с диаметър до 45 мм (мед 

и алуминий).

Режещи челюсти

Кабелни ножици

Ергономичната форма на дръжката, както 

и оптималното лостово отношение в 

съчетание с вградената тресчотка 

гарантират минимални усилия при 

използването с една ръка.

Дизаин
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Кабелни ножици за ползване с една ръка
За медни и алуминиеви кабели. 

Много добро рязане, чист разрез без деформации, ковани в щампа, прецизно шлифовани, 

настройващ се шарнир, 2-компонентни пластмасови дръжки.

за кабел ø големина мм2 гъвквост мм2

16 мм  16 50 160 6 12 0104

1000 V Кабелни ножици за ползване с една ръка

За медни и алуминиеви кабели.

Много добро рязане, чист разрез без деформации, с двойно изолационно покритие.

за кабел ø големина мм2 гъвквост мм2

16 мм 16 50 160 6 12 0206

Кабелни ножици за ползване с една ръка
За медни и алуминиеви кабели. 

Много добро рязане, чист разрез без деформации, ковани в щампа, прецизно 

шлифовани, настройващ се шарнир, двукомпонентни пластмасови дръжки.

за кабел ø големина мм2 гъвквост мм2

25 мм 25 70 200 6 12 0100

1000 V Кабелни ножици за ползване с една ръка

За медни и алуминиеви кабели. 

Много добро рязане, чист разрез без деформации, с двойно изолационно покритие.

за кабел ø големина мм2 гъвквост мм2

25 мм 25 70 200 6 12 0202

Кабелни ножици
Универсални ножици за меден, алуминиев и коаксиален кабел. 

За масивни проводници до 10 мм ø или 50 мм2 и многожилни до 12 мм ø или 70 мм2. 

Инструмента е предназначен за рязане на мантия, оголване (специални зони в режещата 

глава) и точно отрязване на кабел. Ергономично оформени двукомпонентни дръжки.

Тегло: 300 гр.                      200 1 12 0138

Кабелни ножици за оголване 
Универсални ножици за меден и алуминиев кабел. 

За многожични, масивни проводници до 16 мм2. Изолираща функция с настройващ се винт за 
диаметъра на проводника от 0,5 до 2,0 мм (специални зони в режещата глава). Инструмента е 
предназначен за рязане на мантия 4 – 16 мм и точно отрязване на кабел.

160 1 12 0242

Кабелни ножици
С лостов механизъм и сменяеми режещи глави, тръбна дръжка облечена с PVC.

за кабел ø сечение мм2

26 мм 120 600 1 12 0150

Кабелни ножици
Със сменяеми режещи глави.

за кабел ø сечение мм2

26 мм 120 1 12 0147

42 мм 300 1 12 0151

65 мм 400 1 12 0157

Кабелна резачка
С патентиран лостов механизъм и защита на ръцета, за медни и алуминиеви кабели.

за кабел ø сечение

мм големина мм2

32 1 x 250 305 1 12 0160

Кабелна резачка
С тресчотка, за работа с една ръка, с висока сила на рязане за медни и алуминиеви кабели.

за кабел ø сечение гъвквост 

мм големина мм2 мм2

38 1 x 300 4 x  90 290 1 12 0164

55 1 x 450 4 x 120 290 1 12 0165 
26
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Кабелна резачка за работа с една ръка
За гладко срязване на кабели с външен диаметър от максимум 45 мм. Предназначена за меден и алуминиев 

кабел, неподходящ за стоманена тел. Армирани със стомана кабели и студено теглени Сu- и Bz-проводници. 

Чист срез чрез острите, специално закалени челюсти. Лесна за обслужване с една ръка, благодарение на 

тресчотката с иглено лагеруване и ексцентрично предаване. Компактни размери и ергономични дръжки. 

Дръжките са достатъчно дълги, за да може човек да си помогне с другата ръка. Тегло: само 980 гр. Подвижни, 

напълно въртящи се и във всяко положение освобождаеми челюсти, лесни за смяна (резервен нож по CIMCO -

Арт.№ 12 9168). Застопоряване на дръжката чрез въртящ бутон (червена маркировка). Леко отваряне на 

режещия нож  посредством законтрящ механизъм.

Максимално рязане 

Cu ( мед )    

макс. ø 45 мм

многожилно     400 мм² / 800 MCM

многожилно     300 мм² / 600 MCM

секторен проводник 3 x 70 SM

Al ( алуминий) макс. ø 45 мм

многожилно     400 мм² / 800 MCM

секторен проводник 4 x 70 SE

1 12 0168

резервен нож 1 12 9168

Кабелна резачка
Кабелна резачка с максимална режеща сила, за отрязване на кабели със стоманена оплетка и 
оловна мантия. С тресчотка и заключващо острие, дръжки със защита за ръцете. 

за кабел до ø 

60 mm 
720 1 12 0170

100 мм 870 1 12 0172

Ръчни хидравлични режещи инструменти

Ръчна хидравлична кабелна резачка до Ø 45 м  
Предназначена за рязане на алуминиеви и медни кабели, както и алуминиево стоманени въжета 

с диаметър до 45 мм.

Качества:

Лека, компактна конструкция, режеща глава с въртящо затваряне и ножов водач. Въртяща се на 

270°. Двойнобутална хидравлика за бърз натиск, интегриран ограничител за натиск

Комплектовка: Основният уред е в пластмасов куфар

рязане до сила на рязане     работно налягане 

макс. ø 45 мм 60 kN 700 bar (70MPa) 1 10 5506

Ръчна хидравлична кабелна резачка до Ø 50 м  
Предназначена за рязане на алуминиеви и медни кабели, както и алуминиево стоманени 

въжета с диаметър до 50 мм.

Качества:

Лека, компактна конструкция, режеща глава с въртящо затваряне и ножов водач. Въртяща се 

на 270°. Двойнобутална хидравлика за бърз натиск, интегриран ограничител за натиск.

Комплектовка: Основния уред в пластмасов куфар 

рязане до  сила на рязане  работно налягане 

макс. ø 50 мм 60 kN 700 bar (70MPa) 1 10 5508

Ръчна хидравлична кабелна резачка до Ø 85 м  
Предназначена за рязане на алуминиеви и медни кабели, както и алуминиево стоманени 

въжета с диаметър до 85 мм.

Качества:

Лека, компактна конструкция, режеща глава с въртящо затваряне и ножов водач. Въртяща 

се на 270°. Двойнобутална хидравлика за бърз натиск, интегриран ограничител за натиск.

Комплектовка: Основния уред в пластмасов куфар

рязане до   сила на рязане  работно налягане 

макс. ø 85 мм 70 kN 700 bar (70MPa) 1 10 5510
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Акумулаторно - хидравлични режещи инструменти
Общовалидни свойства на продуктите на CIMCO, акумулаторно - хидравлична серия:

• Двубутална хидравлика с бърз натиск (Предимство: значително скъсено време за пресоване)
• Автоматично ограничаване на натиска (Предимство: точно дозирана сила на пресоване)
• Бързо спиране (Предимство: никакъв нежелан допълнителен ход на хидравликата, както и нежелани повреди)
• Изключване на мотора и автоматично връщане при завършено пресоване (Предимство: еднозначна индикация за 
завършен процес)

• Електронно управление и наблюдение на пресоването (Предимство: избягване на грешки)
• Ръчен обратен ход
• Мултифункционална електроника със Sleep-функция за състоянието и батерията (Предимство: по-дълъг живот на 
компонентите)

• Mini-USB-вход за включване към PС - за ремонт и контрол
• Най-новите акумулаторни батерии! Литиево-йонна технология без саморазреждане и с минимално тегло!

Сервизен и контролен софтуер

• Лесен за инсталация на всички използвани компютри (Windows 2000, XP, Vista, Windows 7)
• Всички данни за машината могат да се прочетат (артикулен номер, сериен номер и версия на софтуера) 
• С помощта на захранен с батерия часовник гаранционният срок започва да тече от първото пресоване -> 
Оптимално използване на гаранцията!!!
• Вграденият брояч (брояч на всички пресования) може да се отчете и контролира: така се избягват изненади 
• Самопроверка на инструмента чрез контрол силата на пресоване (крива на протичане на натиска), с което 
сертифицирането на инструмента е възможно по всяко време
• Сертифициране на всички свързани материали
• Документиране на всички пресования чрез запаметяване във вградена памет (2GB)
• Отчитане, запаметяване и коментар на всички пресования
• Оптимирана поддръжка чрез помощ онлайн
• Възможност за приспособяване на софтуера към текущите QM-процеси
• Резервен акумулатор, зарядно, анализиращ софтуер, виж страница 181

Хидравлична акумулаторна резачка до Ø 45 м  
Предназначена за рязане на алуминиеви и медни кабели, както и алуминиево-стоманени въжета с 

диаметър до 45 мм. Характеристики: затваряща се режеща глава, въртяща се на 270° 

Комплектовка: Основният уред в куфар, зарядно, 2 батерии, анализиращ софтуер, Mini-USB кабел. 

Тегло с куфар: 14.500 гр., тегло без куфар: 6.100 гр.

рязане до сила на рязане     работно налягане 

макс. ø 45 мм 60 kN 700 bar (70MPa) 1 10 5706

Хидравлична акумулаторна резачка до Ø 50 м  
Предназначена за рязане на алуминиеви и медни кабели с диаметър до 50 мм.

Характеристики: затваряща се режеща глава, въртяща се на 270°. 

Комплектовка: Основният уред е в куфар, зарядно, 2 батерии, анализиращ софтуер, Mini-USB-кабел. 

Тегло с куфар: 14.050 гр., тегло без куфар: 5.250 гр.

рязане до сила на рязане     работно налягане 

макс. ø 50 мм 60 kN 700 bar (70MPa) 1 10 5708

Хидравлична акумулаторна резачка до Ø 80 м  
Предназначена за рязане на алуминиеви и медни кабели с диаметър до 50 мм.

Характеристики: затваряща се режеща глава, въртяща се на 270°. 

Комплектовка: Основният уред е в куфар, зарядно, 2 батерии, анализиращ софтуер, Mini-USB-кабел. 

Тегло с куфар: 15.750 гр., тегло без куфар: 7.650 гр.

рязане до  сила на рязане     работно налягане 

макс. ø 80 мм  70 kN 700 bar (70MPa) 1 10 5710

Кабелни ножици
Режещи челюсти от 3 мм неръждаема стомана. Дръжки от удароустойчива пластмаса, твърдост НRC 50 
до 54, самозаконтряща се гайка и подложна шайба от VA. Предпазител, отварящ се с пружина, за лява 
и дясна ръка. За рязане на: кабели и проводници с диаметър до 10 мм, изолации, дърво, въже и др.

165 1 12 0110

Универсални ножици
Режещи челюсти от неръждаема стомана, дръжки от удароустойчива пластмаса, твърдост НRC  56 до 

58 , една финно назъбена челюст, самозаконтряща се гайка и подложна шайба от VA. Предпазител, 

отварящ се с пружина, предназначен за работа с лява и дясна ръка, режещи челюсти 42 мм. За 

рязане на: тел, кабели, ламарина, хартия, картон, пластмаса, дърво, кожа и други материали.

145 1 12 0120

190 1 12 0122 26

10Kabelscheren_10_10KABELSCHEREN_06  16.03.10  00:16  Seite 87

Изпълнение Размер бр./оп. Арт. №

Изпълнение Размер бр./оп. Арт. №



88

Електротехническа ножица
Челюсти от неръждаема VA - ванадий-молибден легирана стомана, едната челюст е финно 

назъбена. Стъклофазерно подсилени удароустойчиви двукомпонентни пластмасови дръжки, обща

дължина 140 мм, челюсти 47 мм. За рязане и оголване на:  проводници и кабели до 22 мм

диаметър. За рязане на:  изолирбанд, кабелни превръзки и други материали.

140 1 12 0130

Телефонни ножици
с резачка за тел, гланцово никелирани

с гладки челюсти 130 1 12 0220

с назъбени челюсти 130 1 12 0222

Къси ножици
гланцово никелирани, с назъбени челюсти, за най-финните проводници

115 12 12 0230

Универсална ножица (хартия, тапети и домакинство)
Челюсти от неръждаема стомана, ергономично оформени дръжки в модерна двукомпонентна технология с мека гума.

220 1 12 0128

Кабелни ножици за светловодни кабели
специално за кевларни и арамидни влакна

с керамични челюсти 145 1 12 0250

Челюсти от високолегирана, неръждаема стомана, твърдост НRC 60 до 62, челюстна твърдост НК 

1200, 1 микроназъбена челюст, нагласяем шарнир, ергономична пластмасова дръжка, за работа 

с лява и дясна ръка, Дължина на рязане: 42 мм.

160 1 12 0252

Мултифункционална ножица за пластмаса
Практически комплект, състоящ се от качествени ножици и 5 сменяеми накрайника. В удароустойчива, 
удобна пластмасова кутия, незаменима при почти всички работи в електроинсталациите и водопровода. 
Съдържание: функционални ножици за бързи, чисти разрези в пластмаса, гума, дървени изделия и плоски 
кабели (освен твърди метали). Масивни прецизни режещи остриета (разрез 57 мм) от закалена 
инструментална стомана (> 52 HRC). Заточваема, специална геометрия за лесно рязане, ексцентрично 
лагерувана точка на въртене за издърпващо рязане без образуване на мустаци, с отваряща пружина и 
законтряне. Ергономично оформени дръжки защитени срещу плъзгане. 5 различни режещи накрайника от 
лек метал, лесни за смяна: плоски-прави (монтирани на ножицата) за рязане на листови материали като 
пластмасови профили, лентови кабели, кабелни канали, подови лайсни и др. за рязане под ъгъл с въртящ 
ъгъл и маркировки на ъглови разрези 45° - 60° - 75° -  90° - 105° - 120°. Профилен комплект 90° за 
затворени профили до 25 x 45 мм, напр.малки кабелни канали, както и за твърди, и дебелостенни 
пластмасови тръби и маркучи ø 25 мм. Комплект с кръгъл профил 16 / 19 мм с по 1 кръгъл водач ø 16 мм 
(5/8”)- и ø 19 мм (3/4”), както и комплект с кръгъл профил 25 мм с 1 кръгъл водач ø 25 мм (1”),  за чист 
разрез на гъвкави и твърди пластмасови тръби.

                          1 12 0210

накрайници:

плосък-прав 1 12 0211

под ъгъл 1 12 0212

кръгъл профил ø 16 / 19 мм 1 12 0213

кръгъл профил ø 25 мм 1 12 0214

1 12 0215

1 12 0216

Многофункционална ножица за пластмасови тръби и маркучи
Ножица като № 12 0210, с монтирани накрайници № 12 0213, за рязане на кръгли профили 

с диаметър 16 мм (5/8”) и 19 мм (3/4”), особено твърди и гъвкави пластмасови тръби .

1 12 0290

Ножици за пластмаса с променливо водене
Като нормалната ножица (Арт.№ 12 0210), но с променлив нагласящ се ъгъл за удобно рязане 

под ъгъл. Законтряеми позиции на 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, двукомпонентна дръжка.

1 12 0208
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За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg
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профилен комплект 90°

резервен нож

Изпълнение Размер бр./оп. Арт. №

Изпълнение Размер бр./оп. Арт. №


