MATERIÁL

KLEŠTĚ KKN
Konektorovací kleště typ KKN jsou určeny pro práci s
neizolovanými konektory od 1,5 mm 2– 6 mm2. Vyznačují
se pevnou konstrukcí. Ráčnový mechanismus umožňuje
přerušení operace a přidržení konektoru.

POUŽITÍ
Konektorovací kleště typ KKN se používají pro profesionální práci s neizolovanými druhy konektorů od 1,5 mm2 – 6 mm2.
Jejich konstrukce umožňuje vytvoření vysoce kvalitního pevného spoje.

VÝHODY
pevná konstrukce

automatické zajištění proti otevření

automatické rozevírání kleští*

ráčnový mechanismus umožňuje přerušení operace
a přidržení konektoru

minimální síla při dosažení maximální kvality spoje

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks

770 500

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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