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Ferramentas / Decapagem / descascamento

Multistrip 10
Decapador de fios

Decapagem de tiras múltiplas 10

Auto ajustável
Para cabos individuais e múltiplos em PVC, borracha, etc.
Decapagem ajustável para até18mm
Terminais metálicos robustos
Alça de dois componentes ergonómica
Comprimento 195 mm
Peso 200 g
Decapagem de conductores
Cód.

Tipo

904731

Multistrip 10

Sec. transversal
mín. - máx.
mm²
0,03 - 10,0

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

1004

VPE
peça
1

-

Ferramentas / Decapagem / descascamento

DUO Stripper 200
Desmontagem e remoção

Duo Stripper 200

O Duo-Stripper 200, uma ferramenta que
combina 2 funções:
Decapagem e descascagem
• Decapagem de todos os cabos redondos
comum de 4-28mm, com profundidade de
corte ajustável e faca rotativa para mudar
automaticamente de volta à seção
longitudinal.
• Decapagem de 0,5 a 6,0mm².

Desmontagem e remoção
Cód.

Tipo

91924

DUO 200

VPE
peça
1

-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

X
1005

Ferramentas / Descascamento

HELUTOOL HAM 1
para cabos redondos

Ferramenta de remoção HAM 1

Volume de fornecimento

Para cabos redondos com capa em PVC até
25mmØ e também para uma variedade de
cabos com capa em PUR.
Apropriado para corte longitudinal e circular.
Profundidade de 0 a 5 mm de corte ajustável.
A lâmina de corte é reversível.
Comprimento: 50 mm
Peso: 0,16 kg

Ferramenta para decapagem HAM 1
Cód.

Tipo

906233

HAM1

Caixa de plástico 1 HAM incl.

Sec. transversal
mm²
-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

1006

VPE
peça
1

-

Ferramentas / Manipulação

HELUTOOL 250 pocket, 190
Dispensa bobina

Desbobinador de tambores HELUTOOL

Para facilitar o desenrolamento dos tambores de cabos.
Travão de desenrolamento dinâmico para uma tensão uniforme: o
efeito de travagem é adaptado ao peso repousado.
Leveza.
Dimensões pequenas.
Também adequado para tambores danificados.

Dispensa bobina
Cód.

Tipo

903716
93529

HELUTOOL 250 pocket
HELUTOOL 190

Peso
aprox. kg
1,0
7,0

Capacidade de
carga
kg
190
380

Diâmetro
aprox. mm

Largura do rolo
mm

VPE
peça

250
500

-

1
1

-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

X
1007

Ferramentas / Fixar

HELUTOOL MZ
Ferramenta de montagem

HELUTOOL MZ

Ferramenta de instalação para prensa-cabos.
•
instalação rápida e confiável de prensa-cabos
•
tamanho automático ajustável progressivamente da mandíbula
•
função de catraca com ângulo de inclinação 60°
•
com ajuste fixo para trabalho contínuo
•
bem aplicável mesmo em áreas de trabalho constrangidas
•
estável para uso profissional
•
extremamente útil
•
punhos de plástico de dois componentes

Ferramenta de montagem
Cód.

Tipo

904892
904893

MZ 13/23
MZ 24/36

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

1008

VPE
peça
1
1

-

Ferramentas / Ferramenta de remoção

Cortador de capa exterior HAMX

com sistema de fixação rápido para cabos de baixa tensão e média tensão

Cortador de capa externa Schneider HAMX

Volume de fornecimento

Cortador de capa externa com sistema de fixação rápida, para
descascar o revestimento externo dos cabos BT e MT, com um
diâmetro exterior de 16 a 54 mm.
A alavanca de mudança entre a radial e axial, e uma garra
adicional para romper o isolamento está disponível. A fixação
do dispositivo no cabo é realizada por um sistema de libertação
rápida.
A profundidade de corte pode ser ajustado de 0 a 5 mm em
etapas de 0.1 mm. A alimentação é feita por meio de uma chave
catraca anexada.
Rotação do diâmetro máx. 300 milímetros.
Os componentes são feitos de alumínio, aço inoxidável, latão
com anodizado, cromo e superfícies niqueladas. As molduras são
feitas de plástico resistente, a lâmina é feita de aço temperado,
com uma dureza de, no mínimo. 58 HRC.
Peso 1,32 kg

Cortador de capa exterior HAMX
Cód.

Tipo

906235

HAMX

Sec. transversal
mm²
-

Dispositivo HAMX, chave de catraca, capa de
Nylon

VPE
peça
1

-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

X
1009

Ferramentas / Ferramenta de remoção

Desemcapagem HFBS
para desemcapar a área limite vulcanizada

HELUTOOL MZ

Volume de fornecimento

Área de limitação para descascar a camada de
limite de área vulcanizada de cabos de média tensão
isolados em XLPE até a espessura máxima de 1,5 mm e
diâmetro de isolamento de 10 a 52 mm.
O posicionamento do cabo tem lugar por meio de um
sistema de fixação. O processo de decapagem pode
ser iniciado em qualquer ponto do cabo. A alavanca de
mudança para
ativar/desativar o avanço axial está disponível.
O dispositivo possui melhores propriedades de
deslizamento através de superfícies de contato
revestidas. O diâmetro máximo de rotação é de 200
mm.
Os componentes são feitos em alumínio, aço
inoxidável, latão anodizado, cromo e superfícies
niqueladas. As molduras são feitas de plástico
resistente, a lâmina é feita de aço temperado com uma
dureza de, no mínimo, 55 HRC.
Comprimento: 170 mm
Peso: 0,79 kg

Área limite de decapagem HFBS
Cód.

Tipo

906237

HFBS

Sec. transversal
mm²
-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

1010

Dispositivo HFBS, pasta de silicone, chave
Allen de 2,5 mm, caixa de plástico com
inserção moldada

VPE
peça
1

-

Ferramentas / Ferramenta de remoção

Cortador de capa exterior (universal) HIMS II
para cabos de média tensão

Capa interna Schneider
(universal) HIMS II

Volume de fornecimento

Dispositivo HIMS II, pasta de silicone, chave
Allen de 2,5 mm, caixa de plástico com
inserção moldada

Cortador do manto interno para decapar o
Isolamento primário em partes finais de
cabos de média tensão (6-45 kV) até 15 mm
espessura de isolamento e um diâmetro
externo de 15 até 52 mm.
O posicionamento do cabo tem lugar
por meio de um sistema de fixação.
Cortes espirais circulares são possíveis, a
profundidade de corte pode ser ajustada
de 0 a 15 mm e a alimentação em 5 passos
selecionáveis.
O processo de decapagem pode ser
interrompido em qualquer ponto do cabo, o
comprimento dos fios é ilimitado. A
ferramenta tem ótimo deslize através de
superfícies de contato revestidas. Rotação
máxima do diâmetro é 220 milímetros.
Os componentes são feitos de alumínio, aço
inoxidável, latão anodizado, cromo e
superfícies niqueladas. A lâmina é feita de aço
temperado, com uma dureza de, no mínimo,
55 HRC
Comprimento: 170 milímetros
Peso: 1 kgg

Ferramenta para crimpagem HIMS II
Cód.

Tipo

906240

HIMS II

Sec. transversal
mm²
-

VPE
peça
1

-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

X
1011

Ferramentas / Ferramenta de remoção

cortador HUFS
para cabos de média tensão

linha de corte HUFS

Volume de fornecimento

Chanfaria para chanfragem do isolamento
primário de plástico para cabos de média
tensão com um diâmetro do isolamento
primário de 15 até 60 mm
O posicionamento do cabo é por meio de um
sistema de fixação.
O dispositivo está equipado com placas de
PTFE para propriedades de deslizamento
opcionais no cabo, eliminando assim o uso
de pasta de silicone.
Tamanho do bisel: 2 mm x 60 °
Rotação máxima do diâmetro 200 mm
Leve, design durável através do uso de
alumínio e aço inoxidável, com lâmina feita
de aço temperado com uma dureza de min.
de 55 HRC.
Comprimento: 145 mm
Peso: 0,39 kg
Cortador HUFS
Cód.

Tipo

906242

HUFS

Dispositivo HUFS, chave Allen chave de 2,5
mm, capa de nylon

Sec. transversal
mm²
-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

1012

VPE
peça
1

-

Ferramentas / Decapagem / descascamento

HELUTOOL HKM1

Facas de cabo HKM 1

Com corte especial para remoção precisa e
integrada, com alça retrátil para proteção da
lâmina.
A lâmina substituível é de aço inoxidável
conforme a norma DIN EN 10020, com
dureza mín. de 50 HRC.
A alça ergonômica é feito de plástico
resistente (PA)
Aprovação VDE 1000 Volts de acordo com
EN / IEC 60900: 2004 e GS-mark
Comprimento: 200 mm
Peso: 0,1 kg
Organizador de cabos HKM 1
Cód.

Tipo

906245

HKM 1

Sec. transversal
mm²
-

VPE
peça
1

-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

X
1013

Ferramentas / Ferramenta de remoção

MS-Kit-completo de decapagem

MS-Abmantel-Komplett-Set

O conjunto completo de ferramentas para
para decapagem de cabo de média tensão
que contém tudo que você precisa para
decapar o fio.
Ferramenta de decapagem HAM1
Capa externa Schneider HAMX
Área HFBS de limitação do descascador
Capa interna Schneider (universal) HIMS II
Linha de corte HUFS
Pasta de silicone Ersatztube
Dimensões: 38 x 31 x 9 cm
Peso: 3,73 kg

Cód.

Tipo

906244

Set completo de decapagem MS

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

1014

VPE
peça
1

-

TERMINAÇÃO & ROSCAS CONECTORAS
Terminação & roscas conectoras:
· Cabos de telecomunicação
· Baixa tensão
· Média tensão
· Acessórios/componentes

VOCÊ ENCONTRARÁ ACESSÓRIOS
ADICIONAIS NO CATÁLOGO DE
ACESSÓRIOS PARA CABOS!

CONECTORES DE SINAL E DE FORÇA HELUTEC
Conectores de sinal e de força
HELUTEC:
· Série Helutec® 617/623/627
· Série Helutec®
917/923/932/940/958
· Série Helutec® 723
· Série Helutec® 615/915
· Série Helutec® 926
· Ferramentas e acessórios

VOCÊ ECONTRARÁ ACESSÓRIOS
ADICIONAIS EM NOSSO CATÁLOGO
HELUTEC!

1015

ESTEIRA PORTA-CABOS
Esteiras porta-cabos:
· Abertas
· Fechadas
· Acessórios
· Instruções de montagem
· Tabelas de seleção

VOCÊ ENCONTRARÁ ACESSÓRIOS
ADICIONAIS NO CATÁLOGO DE
ACESSÓRIOS PARA CABOS!

LUVAS

VOCÊ ENCONTRARÁ NOSSAS
PONTEIRAS DE COMPRESSÃO PARA
TURBINAS EÓLICAS NO CATÁLOGO
DE TURBINAS EÓLICAS!

1016
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