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Чанта за кръст или рамо

за фотоволтаични инструменти ...

...с многобройни практични детайли от 
подсилен текстил, 2 вътрешни прегради, 
малък вътрешен джоб с велкро, 6 
еластични държача, преден джоб с цип. 
Капака се затваря с велкро и два ципа. 
Интегрирана престилка с нагласящ се 
размер и 3 допълнителни джобчета, 
интегриран до 160 см. Разширяващ се 
колан с голяма катарама. Колана може да 
се ползва и за носене на рамо.
Тегло: 750 гр

Автоматични, самонагаждащи се на 
сечението на проводника  оголващи клещи.
Специално за единични и двойно изолирани 
соларни проводници от 2,5 мм² до 6 мм².
Прецизната 5-позиционна  финна настройка 
прави възможно отстраняването на много-
слойна изолация. Оптична дължина от 8 до 
24 мм или. 5/16“ до1“ за еднакво, равномерно 
сваляне на изолацията. С вградена, удобна 
за ползване резачка за кабели до максимално 
3 мм Ø. Специална система се наглася 
автоматично по сечението и предпазва 
вътрешният проводник от нараняване. 
Ергономична пистолетна дръжка за работа 
без усилие.

Тегло: само 240 гр

Патентована пресоваща система със сменяеми накрайници, фик-
сиращи се в тялото на клещите; бърза смяна за секунди, без 
необходимост от допълнителни инструменти. Другите два комплек-
та накрайници, които в момента не се използват се съхраняват в 
магазинните държачи на корпуса, за да не бъдат загубени.

В опаковката на click‘n‘crimp SOLAR получавате:
По един комплект пресоващи профили
Nr. 10 6027 (за соларни щекерни свръзки тип MC3 от 2,5мм² до 6мм²)
Nr. 10 6028 (за соларни щекерни свръзки тип MC4 от 2,5мм² до 6мм²)
Nr. 10 6010 (за изолирани кабелни обувки от 0,5мм² до 6мм²).

Тегло с. 3 комплект пресоващи профили:  само 690 гр

CIMCO-Арт.№ 10 6052 CIMCO-Арт.№ 10 0774
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...или	LED-соларна шапка

Арт.№   111777   555111111444

Арт.№ 1110 5208

Гениалната LED 
соларна шапка е 
приложима във 
всяка ситуация: при джогинг,разходки, 
велосипед, на риба, 
за механици, 
при авто- 
аварии или при 
четене. Соларната шапка се зарежда през 
USB или със слънчева енергия и разполага с 
2 LED по и ключ за включване и изключване. 
Времето за зареждане на соларният панел е 
около 7 часа дава повече от 5 часа 
Ефективно осветление. Соларната шапка се 
доставя с две зареждащи се CR2032 литиеви 
батерии и USB-кабел  за зареждане.
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ПРОФЕСИОНАЛНИ
СИСТЕМНИ-ПРЕСОВАЩИ 
КЛЕЩИ 
Изпълняват най-високите изисквания за качество и 
функционалност. Прецизната изработка на този 
инструмент  и подвижните му контактни повърх-
ности е едно важно предимство, но и основно 
изискване при изработката му. Системата с двойни 
водачи  гарантира равномерна сила на затваряне  
гарантира равномерна затваряща сила и прецизно 
водене във всички профили без усукване.
Основни характеристики:

• линеен работен ход
• минимални отклонения чрез двойните водачи
• сменяеми пресоващи накрайници
• прецизна геометрия на профилите
• вграждащ се завъртащ позиционер за оптимално
фиксиране на използваният контакт
• освобождаващо се застопоряване
• ергономично оформени неплъзгащи се 
ръкохватки 
• оптимално пренасяне на силата за лека работа

Тегло : 700 гр 
Дължина : 270 мм
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Използването на тези 
нови фотоволтаични 
щекерни свръзки спестява труд
и време на строителната площадка.
CIMCO-системата за щекерни свръзки е съвместима с
пазарният стандарт MC4 и подходяща за всички 
стандартни соларни кабели, напр. ELDSOLAR®, от 2,5 
мм² до 6 мм². Влагоустойчивост до IP67 и 
сертифицирана от TÜV.

Технически характеристики:
• напрежение: 1000 V
• натоварване: 30A (4 мм², 6 мм²)
• контактно съпротивление: 5mΩ
• диаметър:4 мм
• температурен диапазон: -40 C° до +85 C°
• клас за защита:II

Щекерна свръзка-2 части се състои от:
•1 бр. мъжки щекер с кримп-контакт
•1 бр. женски щекер с кримп-контакт

Важно: Свръзките (щекер и букса) се доставят 
В разделени пликчета!

Арт.№ 18 0000

Подходящите соларни пресоващи
накрайници с позиционер:

Подходящите 
соларни щекерни свръзки:

Арт.№ 10 4220

Пресовъчни накрайници за щекерни свръзки 
тип MC3 от 2,5 мм² до 6 мм²

Арт.№ 10 4230

Пресовъчни накрайници за щекерни свръзки 
тип MC4 от 1,5 мм² до 4 мм²

Арт.№ 10 4234

Арт.№ 10 4232

Пресовъчни накрайници за щекерни свръзки 
тип MC4 от 2,5 мм² до 6 мм²
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