
Názov výrobku Vyobrazenie Určenie Rozmery, hmotnosť Objednávacie číslo

Špeciálne elektrikárske nožnice 2K                     
16012

• 2-komponentné rukoväte
• Mäkké kontaktné body

• Ergonomické a vysoko robustné
• Nerezové čepele

• Čepele s mikro zárezmi
• Vysoká strihacia kapacita

• Nastavovací kolík s možnosťou nastavenia               
2-komponentných rukovätí

Dĺžka:140 mm                         
Hmotnosť:83 g 16012

Odplášťovač káblov AMS 1000V včítane 
ochranného obalu                                           

17130

Nástroj na odstránenie plášťa káblov                
s prepravným obalom                                                                      

• Použiteľnosť: káble s priemerom Ø > 25 mm,
hrúbka izolácie 0 - 5 mm pri PVC a gume                                        

• Vhodný pre práce na živých častiach el. zariadení 
do  1000 V AC                                                                                                                    

• Model AMS 1000 V je vhodný aj pre použitie pri 
veľmi nízkych teplotách, až do  -40 °C

Rozmery:170x75x50 mm                    
Hmotnosť:239 g 17130

Odplášťovač káblov bez ochranného obalu 
AMS 1000V                                             

17131

Nástroj na odstránenie plášťa káblov                                           
• Použiteľnosť: káble s priemerom Ø > 25 mm,

hrúbka izolácie 0 - 5 mm pri PVC a gume                                        
• Vhodný pre práce na živých častiach el. zariadení 

do  1000V AC                                                                                                              
• Model AMS 1000V je vhodný aj pre použitie pri 

veľmi nízkych teplotách, až do  -40°C

Rozmery:155x75 mm                    
Hmotnosť:176 g 17131

Náhradný nôž(do nástroja na                
odstránenie plášťa káblov AMS 1000)                                          

AV6299
Náhradný nôž do 17131 Hmotnosť:4 g AV6299

Odplášťovacie náradie AIS sada                       
17190

Nástroj na odstránenie plášťa káblov, ktorý je 
vyrobený z vysokohustotného polyetylénu 

•Použiteľnosť: káble s priemerom Ø 16 - 54 mm, 
hrúbka izolácie 0,5 - 5 mm

Rozmery:390x330x105 mm           
Hmotnosť:2 170 g 17190

Nôž náhradný 17195 Náhradný nôž do 17900 Hmotnosť:4 g 17195



Nástroj na odstránenie nezlúpateľnej 
polovodivej vrstvy FBS                                  

17220

Nástroj na odstránenie nezlúpateľnej 
polovodivej vrstvy vn káblov. ktoré sú      
vyrobené z vysokohustotného polyetylénu                               

• Použiteľnosť: káble s priemerom Ø 10 - 52 mm 
• Hrúbka polovodivej vrstvy 1,5 mm

• Súprava obsahuje aj náhradnú čepeľ 17142            
a silikónovú vazelínu AG1013 

Rozmery:280x210x65 mm           
Hmotnosť:790 g 17720

Súprava náhradných dielov 17145

Náhradné diely pre 17220:                                         
2x doštičky,                                                                 
1x koliesko                                                       

vhodné skrutky

Hmotnosť:32 g 17145

Náhradný nôž (do nástroja na odstránenie 
nezlúpateľnej polovodivej vrstvy FBS)                                      

17142
Náhradný nož do 17221 (17220) Hmotnosť:6 g 17142

Nástroj na zrážanie hrán primárnej               
izolácie UFS                                           

17240

Nástroj určený na zrážanie hrán primárnej 
izolácie vn káblov (2 x 45° )                                                                           

• Aplikačný rozsah 15 - 60 mm                                        
• Priemer rotácie max.130 mm                                        

• Použitie nástroja bez aplikácie silikónovej vazelíny      
• Včítane ochranného obalu

Rozmery:170x50x90 mm mm           
Hmotnosť:372 g 17240

Náhradný nôž (do nástroja na zrážanie  
hrán primárnej izolácie UFS)                                      

17242
Náhradný nôž do 17240 Hmotnosť:3 g 17242

Svorkové zariadenie pre skrutkové 
konektory 14-40mm                             

22013

Nástroj pre uchopenie skrutkových konektorov
• Pre uchopenie skrutkových konektorov a ôk s 

priemerom od 14 do 40mm.
 • Vhodné pre práce na živých zariadeniach do      

1000 V AC

Rozmery:195x65x64 mm         
Hmotnosť:372 g 22013



Posuvná rukoväť IMS20kV                              
AV6300

Rukoväť univerzálneho odizolovacieho 
nástroja IMS 20kV

 • Pre odstránenie primárnej izolácie vn káblov
 • Rúčka je nastaviteľná podľa požadovanej dĺžky 

odstránenia izolácie                                                                      
• Nevhodné pre práce na živých častiach                  

el. zariadení

Rozmery:174x97 mm                       
Hmotnosť:222 g AV6300

Odizolovávací nástavec 35mm2                       

AV63035

Vymeniteľný nástavec univerzálneho 
odizolovacieho nástroja IMS 20kV

  • Vhodný pre prierez 35mm2 22kV kábla
Rozmery:77xØ46 mm                                     

Hmotnosť:94 g AV63035

Odizolovávací nástavec 70mm2                        

AV63070

Vymeniteľný nástavec univerzálneho 
odizolovacieho nástroja IMS 20kV

  • Vhodný pre prierez 70mm2 22kV kábla
Rozmery:77xØ46 mm                                      

Hmotnosť:90 g AV63070

Odizolovávací nástavec 95mm2                            
AV63095

Vymeniteľný nástavec univerzálneho 
odizolovacieho nástroja IMS 20kV

  • Vhodný pre prierez 95mm2 22kV kábla
Rozmery:77xØ46 mm                                     

Hmotnosť:88 g AV63095

Odizolovávací nástavec 150mm2              

AV63150

Vymeniteľný nástavec univerzálneho 
odizolovacieho nástroja IMS 20kV

  • Vhodný pre prierez 150mm2 22kV kábla
Rozmery:77xØ46 mm                                      

Hmotnosť:80 g AV63150

Odizolovávací nástavec 240mm2                          

AV63240

Vymeniteľný nástavec univerzálneho 
odizolovacieho nástroja IMS 20kV

  • Vhodný pre prierez 240mm2 22kV kábla
Rozmery:77xØ46 mm                                      

Hmotnosť:68 g AV63240



Nôž náhradný AV6399
Náhradný nôž pre vymeniteľné nástavce 

univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV 
AV63XXX

Hmotnosť:2 g AV6399

Silikónová vazelína                                       
AG1013

Silikónová vazelína na mazanie káblov pri 
odstraňovaní polovodivej vrstvy vn káblov

Obsah:100 ml AG1013

Nástroj na odstránenie polovodivej vrstvy                 
IT-1000-17-2

Nástroj na odstránenie polovodivej vrstvy                
• Pre prierez 25 - 500mm2  22kV káblov                                    

• Pre priemer cez polovodivú vrstvu  19 - 45mm        
• Dodávané v plastovom kufríku s náhradným     

nožom a imbusovým kľúčom

Rozmery:225x100x65 mm                                                                
Hmotnosť s kufríkom:1,6 kg IT-1000-17-2

Náhradný nôž (do orezávača polovodivej 
vrstvy IT-1000-17-2)                                         

EXRM-1606
Náhradný nôž do IT-1000-17-2 Hmotnosť:13 g  EXRM-1606

Vysokotlaková hadica (dĺžka 5m)              
FH-1630-PIE-SW5

Vysokotlaká hadica 5m                                                     
•  Pripája sa pomocou skrutkových spojok k 

redukčnému ventilu FH-1630 a rukoväti horáka         
• Pripojovací závit: R 3/8" ľavý                                           

• Oranžová farba 

Dĺžka: 5 m                             
Hmotnosť:900 g FH-1630-PIE-SW5

Vysokotlaková hadica (dĺžka 10m)                 
FH-1630-PIE-SW10

Vysokotlaká hadica 10m                                                     
•  pripája sa pomocou skrutkových spojok k 

redukčnému ventilu FH-1630 a rukoväti horáka         
• Pripojovací závit: R 3/8" ľavý                                           

• Oranžová farba 

Dĺžka: 10 m                                      
Hmotnosť:1 166 g FH-1630-PIE-SW10



Zostava horáka                                            
FH-1630-S-TS1

Zostava horáka FH-1630-S-TS1 sa skladá z:                                                                                          
• Rukoväte horáka FH-1630-S-HNZ bez ovládania 

kľurového plameňa                                                            
• 5m dlhej vysokotlakej hadice FH-1630-PIE-SW5               

• Horáka FH-1630-S-BN38                                                   
• 2ks vidlicových kľúčov

Hmotnosť:1 460 g FH-1630-S-TS1

Bezpečnostný regulátor                                
FH-1630-PIE-LGS

Bezpečnostný regulátor s integrovaným 
bezpečnostným ventilom                                                             

•  Závit na pripojenie hadice: R 3/8" ľavý                             
•  Závit na pripojenie nádoby s plynom: W 21,8 x 

1/14" ľavý

Hmotnosť:300 g  FH-1630-PIE-LGS

Bezpečnostná hadicová poistka                        
FH-1630-PIE-CV

Bezpečnostná hadicová poistka je zapojená 
medzi vysokotlakú hadicu a redukčný ventil                                   
• V prípade poruchy hadice, alebo rukoväte horáka 

odpojí prívod plynu                                                  
•  Pripojovací závit: R 3/8" ľavý

Hmotnosť:1 000 g FH-1630-PIE-CV

Redukčný ventil                                              
FH-1630-PIE-R1

Redukčný ventil je určený na 2kg nádobu s 
propánom (s ventilom), alebo na 10kg nádobu 

priamo                                                                             
•  Závit na pripojenie hadice R 3/8" ľavý                                        

•  Závit na pripojenie nádoby s plynom: W 21,8 x 
1/14" ľavý

Hmotnosť:500 g FH-1630-PIE-R1

Káblový nôž                                             
EXRM-0607

Káblový nôž s pevnou čepeľou
Dĺžka:175 mm                                      
Hmotnosť:42 g EXRM-0607

Káblový nôž                                             
EXRM-0947

Káblový nôž pre odstránenie plášťa káblov                                 
s vonkajším priemerom > 20mm

Hmotnosť:78 g EXRM-0947



Súprava horákov                                         
FH-1630-S-MC 10

Súprava obsahuje:                                                                    
•  Horákové nástavce BN 17, BN 28 a BN 38                     

•  Rukovať horáka FH-1630-S-HSZ                                    
• Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1                               

• Bezpečnostnú hadicovú poistku FH-1630-PIE-CV                 
•  Vysokotlakovú hadicu 4m FH-1630-PIE-SW5             

• Kovový kufrík                                                               
• Vidlicové kľúce 2ks

Rozmery:470x210x74 mm                     
Hmotnosť:4 800 g FH-1630-S-MC 10

Rukoväť horáka                                       
FH-1630-S-HNZ

Rukovať horáka s držiakom a ovládacím           
ventilom bez pákového ovládača kľudového a                   

pracovného plameňa                                                                                          
• Závit a pripojenie horáka:R 3/8", pravý                     
• Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý                               
• Vhodná pre všetky horáky FH-1630-S

Hmotnosť: 400 g FH-1630-S-HNZ

Rukoväť horáka                                      
FH-1630-S-HSZ

Rukovať horáka s držiakom a ovládacím                
ventilom s pákovým ovládačom kľudového a                   

pracovného plameňa                                                                                          
• Závit a pripojenie horáka:R 3/8", pravý                     
• Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý                               
• Vhodná pre všetky horáky FH-1630-S

Hmotnosť: 460 g FH-1630-S-HSZ

Nástavec                                                   
FH-1630-S-PN 17

Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S                            
• Priemer plameňa 17mm                                                   
• Spotreba plynu 0,24kg/h        

Dĺžka:195 mm                                             
Hmotnosť:143 g  FH-1630-S-PN 17

Nástavec                                                 
FH-1630-S-BN 28

Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S                            
• Priemer plameňa 28mm                                                   
• Spotreba plynu 0,46kg/h        

Dĺžka:195 mm                                             
Hmotnosť:130 g  FH-1630-S-BN 28

Nástavec                                                     
FH-1630-S-BN 38

Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S                            
• Priemer plameňa 38mm                                                   
• Spotreba plynu 0,9kg/h        

Dĺžka:195 mm                                           
Hmotnosť:240 g  FH-1630-S-BN 38



Nástavec                                                    
FH-1630-S-BN 50

Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S                            
• Priemer plameňa 50mm                                                   
• Spotreba plynu 2,0kg/h        

Dĺžka:195 mm                                              
Hmotnosť:324 g FH-1630-S-BN 50

Súprava horákov s piezo zapaľovaním                                       
FH-1630-PIE-MC 10

Súprava obsahuje:                                                                    
•  Horákové nástavce BN 18, BN 28 a BN 38                     

•  Rukovať horáka FH-1630-PIE                                    
• Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1                               

• Bezpečnostnú hadicovú poistku FH-1630-PIE-CV                 
•  Vysokotlakovú hadicu 4m    • Kovový kufrík                                                               

• Vidlicové kľúce 2ks

Rozmery:450 x 210 x74 mm                                           
Hmotnosť:5,0kg  FH-1630-PIE-MC 10

Rukoväť horáka - piezo                                      
FH-1630-PIE

Rukovať horáka s piezoelektrickým 
zapaľovaním a otvorením prívodu plynu len pri 

stlačení rukoväte                                                                                            
• Pripojenie horáka bajonetové zásuvné                                           
• Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý                               

Hmotnosť: 950g FH-1630-PIE

Nástavec pre piezo rukoväť                                                
FH-1630-PIE-BN 38

Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-PIE                            
• Priemer plameňa 38mm                                                   
• Spotreba plynu 0,9kg/h        

Dĺžka:195 mm                                             
Hmotnosť:224 g  FH-1630-PIE-BN 38

Nástavec pre piezo rukoväť                                                   
FH-1630-PIE-BN 50

Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-PIE                            
• Priemer plameňa 50mm                                                   
• Spotreba plynu 2,0kg/h        

Dĺžka:195 mm                                              
Hmotnosť:348 g FH-1630-PIE-BN 50

Zostava horáka                                           
FH-1630-PIE-TS1

Zostava horáka FH-1630-PIE-TS1 sa skladá z:                                                                                          
• Rukoväte horáka FH-1630-PIE                                                            

• 5m dlhej vysokotlakej hadice FH-1630-PIE-SW5               
• Horáka FH-1630-PIE-BN38                                                   

• Bezpečnostného regulátora s integrovaným 
bezpečnostným ventilom FH-1630-PIE-LGS

Hmotnosť cca 2,28kg FH-1630-PIE-TS1



Kevlarový povrázok na odstránenie                    
izolácie EXRM-0764

Kevlarový povrázok na odstránenie izolácie                               
u káblov s polymérovou izoláciou

Dĺžka:2 m                                                           
Hmotnosť:3 g EXRM-0764

Presný guľatý pilník 200/3 Jemný guľatý pilník pre ukončenie ľahko 
zlúpateľnej polovodivej vrstvy káblov

Dĺžka:285 mm                                                        
Hmotnosť:216 g 286211602035

Nožnice na kábel KR-600
Nožnice s prevodom pre strihanie                                               

AL a Cu káblov do 400mm2 Hmotnosť:811 g KR-600

Nožnice na kábel D-54
Nožnice s prevodom pre strihanie                                               

AL a Cu káblov do 480mm2
Dĺžka:285 mm                                                         

Hmotnosť:800 g 1607054

Kliešte na odstránenie primárnej izolácie                     
KOPI

Kliešte na odstránenie PE/ XLPE izolácie 
káblov na pozdĺžne a radiálne rezanie s 

nastaviteľnou hĺbkou rezu                                                                       
• min. Ø jadra 7,5 mm                                                      

• max. Ø nad izoláciou 43 mm                                              
• max. hrúbka izolácie 11 mm

Hmotnosť:1 400 g KOPI

Kliešte na odstránenie izolácie                           
EXRM-1004

Kliešte na odstránenie izolácie káblov s 
papierovou izoláciou a kovovým plášťom                                  

• Dĺžka: 190 mm                                                        
• Rozsah použitia: ∅15 - 50 mm

Hmotnosť:250 g EXRM-1004



Montážny nástroj IT-1000-019

Nástroj na pridržanie skrutkového spojovača 
pri priťahovaní skrutiek                                           

• Dĺžka: 205 mm                                                         
• Rozsah použitia: ∅15 - 60 mm

Hmotnosť:530 g IT-1000-019

Montážna pasta EPPA-064-60

Montážna pasta pre inštaláciu tienených RSTI 
T-pripojovacích systémov pre plynom 

izolované rozvádzače.                                            
• Obsah: 60 g v plastovej tube s u a uzáverom

Hmotnosť:13,5 g EPPA-064-60

Montážna pasta EPPA-076-5

Montážna pasta pre inštaláciu tienených RSTI 
T-pripojovacích systémov pre plynom 

izolované rozvádzače.                                            
• Obsah: 60 g v plastovej tube s u a uzáverom

Hmotnosť:5 g EPPA-076-5

Izopropylalkohol Čistiaca kvapalina na plastové káble Objem: 1 liter Izopropylalkohol


