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623121 121  1E 

L A

615226 550 38 23 2080  1D 

616732 800 42 39 3660  1D 

618620 550 354  1E 

618621 800 810  1E 

L A

617672 760 36 8 3475  1D 

L B A

620256 M 8 M 10 M 12 945 95 210 5750  1D 

621479 M 6 M 8 M 10 945 95 210 5100  1D 

621480 M6 31  1E 

620653 M8 32  1E 

620654 M10 36  1E 

620655 M12 38  1E 622705 31  1E 
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Kliešte na oceľový drôt, nožnice na káble, Kliešte na lanká a rezačka závitových tyčí

sk

Korektor závitov pre 586/6

Kliešte na strihanie kábla
• materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, kalené, 

tvrdené a kované
• oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté 

odolným plastom
• ostrie zvlášť indukčne tvrdené
• vymeniteľné čeľuste

Dôležité!

• pre strihanie oceľových aj bezoceľových káblov

Náhradné čeľuste pre 585/6

Kliešte káblové
• materiál: ostrie - špeciálna nástrojová oceľ, 

kalené, tvrdené a kované
• vymeniteľné čeľuste
• ostrie zvlášť indukčne tvrdené
• oceľové trubkové rukoväte, lakované, 

potiahnuté odolným plastom

Rezač závitových tyčí
• vyrobené zo špeciálne kalenej nástrojovej ocele, z vymeniteľnými čeľusťami, režie závitové tyče do triedy 8,8.
• tvrdené a kalené
• čeľuste sú špeciálne kalené a temperované pre väčšiu odolnosť
• rukoväte sú vyrobené z lakovaných oceľových trubiek a sú potiahnuté plastom pre lepšie uchopenie

Výhody:

• schopné strihať tyče 3 rozmerov
• čistý rez, žiadna špona nezostane na závitovej tyči
• Uchovanie závitu na závitovej tyči
• chránené voči korózii
• ľahká práca, komfortné ovládanie
• čistý a rýchly rez
• páka je prispôsobená na ľahšie strihanie a je potrebné vyvinúť menšiu silu na strih závitovej tyče
• vhodné otvorenie rezača
• Pre ľahšiu prácu je potrebné maximálne otvoriť rukoväte.Keď je rezač maximálne otvorený, vložte závitovú tyč do 

správneho otvoru.

Rezanie závitovej tyče

• Vložte závitovú tyč do zodpovedajúceho otvoru
• Závitovú tyč upevnite do rezača

Výstraha!

• pred prácou si prečítajte návod
• pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky

čeľusť pre 586/6 Sada 6 skrutiek pre 586.1/7
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