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Нагласящ се водач от   6,0 

– 15,0 мм2 за равномерно 

сваляне на изолацията.

Водач

TüV / GS 
сертифицирани

За бързо и прецизно 

оголване дори и на 

трудно достъпни 

места.

Оголваща функция

Инструменти за рязане на 
мантия и изолация

Външно разположена 

система за странично рязане 

за проводници до 2,5 мм2.

Странично рязане

Специална 

издърпваща система 

за отстраняване на 

изолацията без да 

се нарани кабела.

Издърпваща система

Предназначени за 

кабели с изолация 

от PVC и други 

материали.

Корпус от стъклофазерно 

подсилен полиамид с 

продълговат отвор за 

закрепване в дръжката.

Корпус96

Ергономични, автоматични, 

oголващи клещи за масивни 

и гъвкави проводници и 

снопове от  0,2 – 6,0 мм2

(AWG 24 – 10).

Автоматични

оголващи клещи
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Универсална резачка за кабелна мантия
За отстраняване на различните слоеве изолация на кабели от ø 25 мм, например оловна 

мантия, гума, PЕ, PVC. Нагласяща се дълбочина от 0,5 - 5 мм, за всички надлъжни и кръгли 

разрези. В пластмасова опаковка, сменяем нож.

1 12 0002

резервен нож 1 12 0003

Резачка за кабелна мантия KABIFIX
За надлъжни и кръгли разрези. За изработка на канал и махане на мантия на кабели 

от ø 6 до 28 мм. Също за рязане на PVC-тръби. Сменяем нож.

1 12 0030

резервен нож 10 12 0032

Резачка за кабелна мантия KAIMAN
За кабели в мокри помещения 7 x 1,5 мм² или 5 x 2,5 мм², предназначена за работа в 

разклонителни кутии и конзоли за вграждане. Масивни, твърдо хромирани със защита срещу 

плъзгане. Сменяемо острие.

Нагласяща се с винт дълбочина на рязане.

Отстраняването на дълги парчета от мантията се извършва чрез прекарване на кабела през 

отвора в дръжката. С оказана посока на завъртане при кръгово рязане.

приложение / отстраняване на мантия ø 6 – 13 мм 1 10 0765

Резачка за кабелна мантия ROTAX 29
Професионална резачка за мантия със кръг-, по дължина и спирално рязане за кабели от 4,5 

до 29 мм. Чрез спиралното рязане могат да бъдат отстранени безпроблемно дори и тежки 

за обработка изолации, например гума, бутилки). Регулируема дълбочина на рязане, стабилен 

корпус и остър сменяем нож.

140 1 12 0036

резервен нож 1 12 0038

Резачка за кабелна мантия MULTISTRIPPER

1 12 0021

ново
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Новоразработен инструмент за обработка на всички кръгли кабели от ø 8 до ø 13 мм. Рязане на 
мантия: кръгло и надлъжно рязане, както и отстраняване на мантията на трудно достъпни 
места, например тавани и стени, в разпределители и разклонителни кутии.
Рязане на изолация: гъвкави и масивни проводници 0,5 – 0,75 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 мм².
Отрязване: масивни проводници до 4 мм², гъвкави проводници до 6 мм².

4,5 – 29 мм ø

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №
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TiN

SUPER - за отстраняване на мантия
Както върховете на вътрешно лежащия кабелен нож, така и предно разположените остриета са с 
титаново покритие. При около 500 °C във вакуумна камера по PVD-Технология остриетата се покриват 
с титан нитрит. Чрез минималните грапавини по повърхността и високата твърдост се постигат 
перфектни плъзгащи свойства и висока износоустойчивост. TIN-покритите остриета имат значително 
по-дълъг живот и по-добри режещи свойства. С кръгово- и надлъжно рязане, устройство за снемане на 
изолация и прибиращ се допълнителен нож.

изолация: 0,2 – 0,3 – 0,8 мм  ø, 1,5 – 2,5 – 4 мм²

1 12 0025

- за отстраняване на мантия
За всички използвани кабели от ø 8 - 13 мм. 
Работи добре на труднодостъпни места.

1 12 0028

- за отстраняване на мантия при плоски кабели
За всички използвани плоски и овални кабели до 12 мм ширина. Сваляне на изолация от 

проводници и гъвкави снопове кабели от ø 8 - 13 мм , например 7 x 0,75 мм² 1,5 мм² - 2,5 мм².

1 12 0029

PC-STRIP
Специален инструмент за мантия и изолация при кабели за данни, далекосъобщения и др.

мантия: кабели от ø 5,5 - 15 мм 

изолация: проводници от 0,2 - 4,0 мм² или AWG 26 - 11

1 12 0034

PC–CAT - за отстраняване на изолация
Специален инструмент за мантия и изолация за PVC-изолирани кабели за данни (напр. САT 5, 

САТ 6 или САТ кабел, Twisted-Pair-кабел), отстранява мантия от ø 4,5 до 10 мм и 0,2 - 4,0 мм².

1 12 0017

– за отстраняване на мантия при енергийни и осигурителни кабели

За всички използвани кабели за заземяване , трудно запалими, безхалогенни проводници, без 
необходимост от регулиране на дълбочината при рязане, с вграден водач.

за кабел по дължина

8 мм 1 12 0022

2,5 мм² до 16 мм² 10 мм 1 12 0023

12 мм 1 12 0024

– за отстраняваане на мантия и изолация на 

гумиран AS-Interface кабел
За бързо и прецизно рязане на мантия и изолация от двужилни Аktuator-Sensor-Interface кабели 

(АSI) с гумирана профилна външна изолация до 12мм. Режещи ножове пригодени за специална 

форма на кабела, без необходимост от регулиране на дълбочината при рязане, странични ножове 

за оголване на вътр.проводник(1,5 мм²)                 125 1 12 0019

– Клещи за отстраняване на мантия на АS–Interfacе 

кабел с TPE или PUR изолация
За бързо и прецизно рязане на мантия и изолация от двужилни Аktuator-Sensor-Interface кабели (АSI) 

с гумирана профилна външна изолация до 12мм. Режещи ножове пригодени за специална форма на 
кабела, без необходимост от регулиране на дълбочината при рязане, странични ножове за оголване 
на вътрешен проводник(1,5 мм²).

160 1 10 0748

резервен нож 1 чифт 10 0749

– резачка за мантия COAXI
За всички ползвани кабели от ø 4,8 - 7,5 мм, специално предназначени за коаксиални кабели.

1 12 0027

кръгъл вариант 1 12 1027

TiN

ново
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10 мм² до 16 мм²

1,5 мм²

мантия: кабели от ø 8 - 13 мм , например 7 x 1,5 мм² или 5 x 2,5 мм²

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №
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Резачка за мантия CUT AND STRIP
Степенно отрязване, отстраняване на мантия и изолация за всички ползвани коаксиални кабели и 

много от гъвкавите кабели, интегрирана кабелна резачка до 6 мм².

 ø 4,8 - 7,5 мм 1 12 0026

Инструмент за оголване на коаксиални кабели ECONOMY
За коаксиални кабели, предимно RG 58, RG 59, RG 62, RG 6. Регулируема дълбочина на ножа. 

3 сменяеми ножа, избираема дистанция на среза 8 мм, 6 мм и 4 мм.

110 1 12 0098

– QUADRO 
Клещите с 4 функции
За рационална и прецизна обработка на изолирани кабелни накрайници
в лентова форма 0,5 - 2,5 мм² 
Функции:
1. Рязане
за телове и проводници до 2,5 мм² 
2. Оголване
работна област 0,5 - 2,5 мм² 
3. Усукване
без оплитане на многожичния проводник,
гарантиращо сигурно поставяне на кабелният накрайник.
4. Кремпинговане
безпроблемно кремпинговане от 0,5 - 2,5 мм² чрез трапецовидно 
пресоване.

QUАDRO - куфар комплект 1 10 0728

- Клещи QUADRO с магазин  180 1 10 0725

Виж стр. 206 в раздел 22.

Мултифункционален инструмент DUOCRIMP
За отрязване и оголване на проводници и кабели, както и за пресоване на 

изолирани и неизолирани кабелни накрайници.

раб.област стр.рязане       гъвкав до 6 мм² 
масивен до 4 мм²

работна област оголване до 6 мм²

работна област пресоване 0,5 - 2,5 мм²       

4 - 6 мм² 

160 1 10 0720

Инструмент за рязане на мантия и изолация DUOSTRIPPER
Рязане на мантия и оголване с един инструмент.
Мантия: за всички ползвани кръгли кабели от 4 - 28 мм ø.
Оголване: автоматично регулиране на диаметъра на проводника 0,5 - 6 мм²

1 12 0048

Клещи за оголване Outlet Special 55
Предназначени за кръгъл кабел (напр. NYM 3 x 1,5 мм², 3 x 2,5 мм², 5 x 1,5 мм²) или ширмовани 

проводници. Подходящи за стеснени пространства. В три работни хода се оголват 55 мм от 

кабела с дълбочина от 1,2 мм. Съответващи с OВO системи за кабелно полагане.

кръгъл срез вляво и 

дясно от надлъжния, 

чрез 1/4 завъртане на 

клещите.надлъжен срез

175 1 10 0752
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POWER STRIP
Автоматични клещи, саморегулиращи се по диаметъра на кабела, предназначени за много от предлаганите 

кабели. Режат и проблемни изолации като силикон и външна мантия от PVC и гума (напр. 3 x 0,75 мм²). 

Нагласяща се дължина от 8 мм до 24 мм или 5/16“ до 1“ за константно отрязване на изолацията при 

серийнаработа с кабелни накрайници и обувки. Оптималното пренасяне на силата и един прозорец за 

избутване на кабела позволяват оголване до 20 см според типа на кабела. Специалната система се наглася 

автоматично по сечението на кабела и предпазва вътрешния проводник от нараняване. 5-степенно фино 

регулиране на натиска според различните видове кабел и диаметри. С вградена удобна странична резачка за 

гъвкави и масивни медни проводници до ø 3 мм. Ергономична дръжка за работа без усилие. Тегло: само 200 гр.

модел за кръгли кабели 0,5 до 16 мм² (AWG 20 до AWG 6) 

170 1 10 0770

резервно острие 1 чифт 10 0773

Модел за 2- и 3-жилни плоски кабели 0,75 до 2,5 мм² и ширина до 12 мм

170 1 10 0771

резервно острие 1 чифт 10 0772

Автоматични оголващи клещи Power Strip Solar 
Автоматични оголващи клещи за всички ползвани соларни кабели от 1,5 мм² до 6 мм², 

използвани при фотоволтаиците. С прецизната 5-степенна фина настройка се отстраняват дори 

многослойните изолации на соларните кабели. Константна дължина от 8 до 24 мм², 5/16“ до 1“, 

за еднакво отрязване на изолации.  Вградена удобна странична резачка за гъвкави и масивни 

проводници до ø 3 мм. Ергономична дръжка за работа без усилие. Тегло: само  240 гр.

1 10 0774

Автоматични оголващи клещи MAXIM 6
За многожични и масивни проводници с PVC-изолация. За кръгли, овални и плоски кабели от 0,2 - 6 мм². 
Настройваща се дължина за оголване от 4 до 18 мм за серийни дейности. Специални, самопозициониращи 
се, сменяеми ламелни остриета. Автоматично отваряне на челюстите след отрязване на изолацията. 
Вградена резачка за тел.  Особено ергономичен, енергоспестяващ дизаин. Тегло: само 18 гр.

1 10 0736

резервно острие 1 чифт 10 0737

– оголващи клещи EASYSTRIP
Автоматичен оголващ инструмент за Аl- и СU-кабели от 0,5 - 6 мм² (AWG 20 до AWG 10). Интегрирана 

странична резачка CU-проводници до ø 2,8 мм, много леки (само 160 гр) и ергономични.

180 1 10 0755

Автоматични оголващи клещи
За гъвкави и масивни проводници от 0,08 - 6 мм². 

Автоматична настройка. Нагласяема дължина на оголване от 4 - 18 мм. 

Вградена резачка за тел.

1 10 0730

резервно острие 1 чифт 10 0731

Автоматични оголващи клещи MINIM
За гъвкави и масивни проводници с PVC-изолация, работна област 0,08 - 2,5 мм². 

Автоматична настройка към сечението, сменяеми ножове, Нагласяема дължина на оголване 

от 3 до 15 мм, интегрирана резачка за тел (масив до 1,5 мм², гъвкав до 2,5 мм²). Особено 

ергономичен дизаин. Тегло: само 260 гр.   

1 10 0738

резервно острие 1 чифт 10 0739

Автоматични оголващи клещи
За гъвкави и масивни проводници от 0,08 - 1 мм².

Автоматична настройка. Нагласяща се дължина на оголване от 2,5 - 7 мм. 

Вградена резачка за тел.

135 1 10 0732

резервно острие 1 чифт 10 0733
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– оголващи клещи HIGHSTRIP
За бързо и абсолютно прецизно отрязване, също и на проблемни изолации, PVC гума, TPE 

силикон, TННN-TНWN-PMMА светловодни с PE-мантия, например 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 мм². 

Не е възможно проводника или снопа да бъдат наранени. Тегло: само 100 гр.

160 1 10 0740

– автоматични оголващи клещи
Самонагласящи се към сечението клещи за масивни и гъвкави проводници и снопове от 0,2 мм² 

до 6 мм² АWG 24 до АWG 10 за стандартни изолации (например от PVC), вградена резачка за 

медни и алуминиеви телове до 2,5 мм². Нагласяща се дължина на оголване от 6 до 18 мм за 

серийна работа. Особено ергономична и удобна форма, мека пластмасова дръжка. Минимално 

тегло (само 150 гр). Сменящи се ножове.

1 10 0775

– оголващи клещи SUPER 4 PLUS
За масивни и гъвкави проводници и снопове, предназначени за почти всички изолации. 

Ергономична дръжка с регулируемо оголване от 6,0 до 150 мм. Автоматична настройка от 0,2 мм 

до 6,0 мм² чрез специална система. Стабилна, лесна за ползване резачка, за телове до 2,5 мм².

160 1 10 0780

Автоматични оголващи клещи SАFETY STRIP
За масивни и гъвкави проводници и снопове от 0,2 до 6 мм², защитно изолирани до 1000 V по 

DIN ЕN 60 900. Автоматична настройка на сечението на проводника. Интегриран водач за рязане 

по дължина и затварящ механизъм за транспортиране и съхранение.

1000 V 1 10 0762

– оголващи клещи MAXISTRIP
За масивни и гъвкави проводници и снопове от 6 - 16 мм². Автоматична настройка на сечението 

на проводника, без нараняването му. Оптичен водач за рязане по дължина 15 - 18 - 20 мм. 

Тегло: само 120 гр.                180 

1 10 0744

Втикващ инструмент за LSА-Plus клеми (модули БСТ)
Свързване на проводници без запояване, завиване и оголване, автоматично отрязване на 

проводници от ø 0,5 до 0,8 мм (АWG 24 до 20). Професионален инструмент със сензор на 

натиск за оптимална сила на пресоване, 2 изтеглящи куки.

модел ЕСONOMY 1 11 8017

модел KRONЕ, сензор за натиск и отрязваща функция 1 11 8018

Универсален инструмент DАTА STRIP за кабели за данни
Универсален инструмент за отрязване и отстраняване на изолация и мантия за кръгли и плоски кабели, 

ширмовани и неширмовани кабели, настройваща се дълбочина, 3 сменяеми ножа, за кабели ø 2 до 10 мм.

110 1 12 0092

Инструмент за отстраняване на лак
за проводници  ø мм 

0,5 (AWG 24) 125 6 10 0710

0,6 (AWG 22) 125 6 10 0712

Клещи за отстраняване на изолация LWL
Прецизно оголване с 3 оголващи станции за първи, втори слой и външна мантия за 

светловодни кабели. Зададена дълбочина. Безстепенно регулируема, заключваща механика. 

Ергономични двукомпонентни дръжки.

1 12 1104
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TiN

TiN

TiN

– прецизен инструмент за оголване PWS „Plus“ 
Предназначен за използване в електрониката, компютърната техника, телекомуникациите, мрежите за 

за пренос на данни, моделизма и други. Регулируемо отстраняване на изолация от ø 0,25 до 1,00 мм, 

регулируемо надл.рязане до 15 мм и резачка - за телове до ø 0,8 мм. Предназначен за проводници с 

външна изолация от PVC, тефлон, КYNAR, TEFZЕL, MYLAR. 

Работна област 

с червен бутон 0,25 – 0,80 мм ø 30 – 20 AWG 1 12 0033

със син бутон     0,30 – 1,00 мм ø 28 – 18 AWG 1 12 0031

– прецизен инструмент за оголване SWS „Plus“
Подобен на PWS-Plus серията (с надлъжно рязане и резачка за тел), но нагласен за един 

диаметър на проводника. 

Работна област 

0,25 мм ø 30 AWG 1 12 0083

0,30 мм ø 28 AWG 1 12 0084

0,40 мм ø 26 AWG 1 12 0085

0,50 мм ø 24 AWG 1 12 0086

0,60 мм ø 22 AWG 1 12 0087

0,80 мм ø 20 AWG 1 12 0088

1,00 мм ø 18 AWG 1 12 0089

– Автоматичен нож за кабели
Висококачествен нож за кабели за кръгово и надлъжно рязане. Настройваща се дълбочина с 

помощта на винт, така че вътрешният проводник да не бъде наранен. Дръжка от износоустойчив 

полиамид. Както върха на кабелния нож, така и режещата повърхност на извитото острие са с 

покритие от титан нитрид. При около 500 °С във вакуумна камера режещите остриета се покриват с 

пара от титаннитрид по PVD-технология. Благодарение на фината повърхностна структура и 

екстремно високата твърдост се постигат превъзходни плъзгащи свойства и висока 

износоустойчивост. Ножовете с TiN-покритие режат по-добре се ползват значително по-дълго.

– Кабелен нож
Двукомпонентен инструмент с  ергономична Softgrip дръжка за оптимален захват и 

контрол с палеца. С кукообразно острие.

8 - 28 мм ø 1 12 0010

право острие 

8 - 28 мм ø 1 12 0011

– Кабелен нож без острие
За рязане на мантия и разтваряне на изолацията на кабели за мокри помещения. 

Двукомпонентен инструмент със Softgrip дръжка за оптимален захват и контрол с палеца.

4 - 16 мм ø 1 12 0012

8 - 28 мм ø 1 12 0014

28 - 35 мм ø 1 12 0016

35 - 50 мм ø 1 12 0018

– Кабелен нож
Стандартно изпълнение с голям настройващ винт.

с кукообразно острие

8 - 28 мм ø 1 12 1010

с право острие 

8 - 28 мм ø 1 12 1011

– Кабелен нож без острие
Напълно изолиран. Всички части, освен вътрешния нож са от пластмаса. За 

отстраняване на мантия.

8 - 28 мм ø 1 12 0008

Резервни ножове
За всички Jokari кабелни ножове.

1 12 0020

TiN

TiN
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Автоматичен кабелен нож SAFETY STRIPPER
Кабелен нож със самостоятелно въртящо се острие за кръгово и надлъжно рязане, за кабели от ø 4 до 

28 мм (5/32“ до 1 1/8“). Настройваща се с винт дълбочина на рязане. Ръкохватка от износоустойчив, 

стъклофазерно усилен полиамид. Потъващо подвижно острие вградено в инструмента.

4 - 28 мм ø 1 12 0006

1000 V изолиран кабелен нож
С изолиран гръб на острието и затваряща се потъваща защита на острието. Сменяемо острие. 

дължина 50 мм 1 12 0064

сменяемо острие   

 дължина 50 мм 1 12 0066

Комбиниран кабелен нож / ножица от 3 части
Кабелен нож
Острие с подсилен гръб и леко издаден фронтален режещ връх. Допълнителното заточване 
отпред и металната водеща обувка на защитата на острието осигурява безопасна работа при 
надлъжни разрези. Подвижната защита на острието с ивична резачка за кабели 0,5 – 6 мм² 
(АWG 20 – 10). Може да се използва за опора на кабела при кръгло рязане до 50´мм 
диаметър.обща дължина 170 мм, острие 45 мм. 
Електротехническа ножица 
Едностранен микро назъбен режещ връх, стъклофазерноподсилени удароустойчиви 2-
компонентни ръкохватки. Обща дължина 140 мм, режеща дължина 47 мм. За рязане и оголване 
на кабели до 22 мм диаметър, за рязане на изолирбанд, кабелни превръзки и други материали. 
Инструментален държач 
Лек, пластмасов държач за ножа и ножиците със закачалка за колан. Ножът се осигурява с 
допълнителен законтрящ механизъм.

2 броя

180 мм 1 12 0218

1000 V изолиран кабелен нож
Кабелен нож, предназначен за обработка на изолации на големи кабели. С право, здраво острие 

от неръждаема стомана. Дължина около 50 мм. 1000 V- изолирана ръкохватка, защитена срещу 

плъзгане в модерно двукомпонентно изпълнение (полипропилен с мека гумена подложка) за 

сигурна и лесна работа дори при влага, студ или топлина. Със защитна капачка.

1 12 1042

1000 V изолиран кабелен нож
с кукообразно острие и капаче

дължина на острието 40 мм 1 12 0046

1000 V изолиран кабелен нож
дължина на острието 50 мм 

1 12 0042

1000 V изолиран кабелен нож
с право острие и изолиран гръб

дължина на острието 50 мм 1 12 0043

1000 V изолиран кабелен нож
с кукообразно острие

дължина на острието 35 мм  1 12 0044

1000 V изолиран нож за кабели и хартия
с много остро острие

дължина на острието 50 мм 1 12 0045

ново
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Кабелен нож
Дръжка от един елемент, удароустойчива пластмаса. Острие с кръгъл и триъгълен шабър. 

1 част 1 12 0050

с дървена дръжка, острие с шабър.

1 част 12 12 0052

с дървена дръжка, острие, шило 

2 части 12 12 0054

с дървена дръжка, острие, шило и отвертка 

3 части 12 12 0056

с пластмасова дръжка , 2 остриета, шило и отвертка 

4 части 12 12 0058

Нож за кабели и олово
с дървена дръжка 

1 част 12 12 0060

Универсален нож
от цинкова отливка, с двукомпонентна дръжка, преместваем, сменяем нож

150 1 12 0072 

резервно острие 1 12 0076

Универсален нож
олекотен вариант от пластмаса, преместваем, сменяем нож (сегменти от по 9 мм) 

ECONOMY 135 12 12 0080

двукомпонентен професионален нож 135 1 12 0081

резервно острие за  12 0080/12 0081 10 12 0082
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