Energy Division

High
Voltage
Montážní
souprava náĢadí
pro kabelové
soubory
Installation
Tool
Box vvn

Montážní souprava nářadí vvn obsahuje všechny nezbytné nástroje pro montáž kabelových souborů až do napětí 145 kV firmy
Tyco Electronics, Divize silnoproud.
V tomto uceleném výběru nástrojů, od jednoduchých běžných nářadí až po speciální nástroje na přípravu kabelů vvn, vždy
najdete správné nástroje pro Vaši práci. Montážní souprava nářadí nabízí vynikající pomůcky pro rychlou a spolehlivou montáž.
Nářadí je vybráno kvalifikovanými montéry a prakticky ověřeno při montážích.

Speciální nářadí pro přípravu kabelů vvn
Množství Popis

Pila elektrická

Nůžky ráčnové velké

Lišty

Nůž kabelový s botkou

Kleště lisovací pákové

Ořezávač polovodivé vrstvy

Odřezávač trubek

Nůž odplášťovací ráčnový

Rohož vyhřívací

Nůžky kabelové malé

1

Pila elektrická

1

Nůžky ráčnové velké

2

Lišta dlouhá*

6

Lišta krátká*

1

Nůž kabelový s botkou

1

Kleště lisovací pákové

1

Ořezávač polovodivé
vrstvy*

1

Odřezávač trubek

1

Nůž odplášťovací ráčnový*

2

Rohož vyhřívací*

1

Nůžky kabelové malé

10

Nůž kabelářský*

1

Hořák pro smršťování*

*Nářadí lze objednat samostatně

Nářadí brousící
Množství Popis

Bruska vibrační malá

Bruska vibrační velká

Plátna brusná

Papíry brusné

1

Bruska vibrační malá

100

Papír brusný
P180 / P240 / P320 / P400

1

Bruska vibrační velká

100

Papír brusný
P180 / P240 / P320 / P400
Plátno brusné
25 mm x 50 m
P180 / P240 / P320 / P400

1

Nářadí elektrické
Množství Popis

Vrtačka akumulátorová

Sada vrtáků

Vrtačka elektrická příklepová

Lampa montážní

1

Vrtačka akumulátorová

1

Vrtačka elektrická
příklepová

1

Sada vrtáků 1-10 mm

1

Vrták 10,5 mm HSS/E

1

Vrták 13 mm HSS/E

2

Lampa montážní

2

Kabel prodlužovací 230 V

Měřidla
Množství Popis

Metr skládací plastový

Měřítko posuvné digitální

Měřítko posuvné

Úhelník

10

Metr skládací plastový

1

Měřítko posuvné digitální

1

Měřítko posuvné

1

Úhelník

1

Vodováha

Vodováha

Prostředky ochranné a čisticí
Množství Popis

Plachta nepromokavá

Ubrousky papírové

Fólie stahovací ochranná

Rukavice latexové

1

Plachta nepromokavá

1

Ubrousky papírové

1

Fólie stahovací ochranná

50

Rukavice latexové

Nářadí drobné
Množství Popis

Kleště štípací stranové a kombinované

Klíč momentový

Vratidlo stavitelné

Sada sekáčů a průbojníků

Sada šroubováků

Rychlosvěrka šroubovací

Kladivo

Souprava pilníků

Ráčny a sady hlavic nástrčných

Sada klíčů očkových

Kleště trubkové

Pilka na kov

1

Kleště štípací stranové

1

Kleště kombinované

1

Kladivo 500 g

1

Kladivo 1000 g

1

Klíč momentový

1

Souprava pilníků

1

Vratidlo stavitelné

1

Ráčna

1

Sada hlavic nástrčných 1/4

1

Sada hlavic nástrčných 1/2

1

Sada sekáčů a průbojníků

1

Sada klíčů očkových

2

Sada šroubováků

2

Kleště trubkové

1

Rychlosvěrka šroubovací
100 mm

6

Rychlosvěrka šroubovací
120 mm

1

Pilka na kov

20

Popisovač bílý

2

Šroub očkový
M10 / M12 / M16

1

1

Brousek
Klíč nástrčkový
7 mm / 8 mm
Vratidlo M19 / M22

1

Kartáč drátěný

1

Čelist závitová kruhová
M8 / M10 / M12 / M16

1

Závitník
M8 / M10 / M12 / M16

1

Sada klíčů stranových

1

Sada klíčů imbusových

1

Páčidlo

1

Pilník truhlářský

1

Sada šroubováků
maticových

2

Kladivo plastové

1

1

Kleště štípací přímé

1

Klíč francouzský

1

Sada vytahováků šroubů

1

Svítilna kapesní

Popruhy a řetězové napínáky
Množství Popis

Popruh zvedací a smyčka závěsná

1

Napínák řetězový

2

Kladkostroj řetězový

3

Popruh zvedací

2

Smyčka závěsná

4

Popruh stahovací ráčnový

Napínák a kladkostroj řetězový

Popruh stahovací ráčnový

Poznámky:
Veškeré montážní nářadí je dodáváno v jedné hliníkové skříni
s uzavíratelnými třmeny na kovové paletě pro snadnější manipulaci.

• Montážní soupravu nářadí lze zakoupit případně pronajmout.
Bližší informace jsou k dispozici na vyžádání.

• Montážní souprava nářadí neobsahuje žádné kapalné nebo plynné látky.
• Obrázky v této brožuře znázorňují pouze výběr nářadí z montážní soupravy.
Kompletní seznam nářadí je uveden v tabulkách.

Přestože Tyco Electronics a jeho spřízněné osoby zde uvedené, vynaložily veškeré úsilí k zajištění správnosti informací obsažených v tomto katalogu, Tyco Electronics nemůže zaručit, že
tyto informace jsou bezchybné. Z tohoto důvodu Tyco Electronics neposkytuje žádné záruky a nečiní prohlášení, že tyto informace jsou přesné, správné, spolehlivé nebo aktuální. Tyco
Electronics si vyhrazuje právo kdykoliv učinit jakoukoliv změnu těchto informací. Tyco Electronics výslovně odmítá převzít jakékoliv záruky odvozené z informací zde uvedených, včetně,
nikoliv však výlučně, odvozených/předpokládaných záruk za obchodovatelnost, či použitelnost výrobků pro daný účel. Jedinými zárukami poskytovanými společností Tyco Electronics jsou ty,
které jsou výslovně uvedeny ve Standardních podmínkách prodeje Tyco Electronics. Tyco Electronics nenese žádnou zodpovědnost za náhradu náhodné, nepřímé nebo následné škody
vyplývající nebo související mimo jiné s prodejem, následným prodejem, užitím nebo nesprávným použitím jeho výrobků. Uživatelé by se měli spoléhat na své vlastní posouzení vhodnosti
použití výrobku pro daný záměr a prověřit každý výrobek s ohledem na jeho konkrétní aplikaci. V případě jakýchkoliv pochybností či dotazů se na nás prosím neváhejte kdykoliv obrátit.
Raychem, TE logo a Tyco Electronics jsou ochranné známky.

Divize silnoproud – nová a ekonomická řešení pro rozvodné sítě: kabelové soubory, spojovače a armatury, izolátory
a izolační materiály, omezovače přepětí, spínací přístroje, řízení osvětlení a elektrotechnická zařízení
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• Změna obsahu montážní soupravy nářadí vyhrazena.

