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Sprzęt i narzędzia warsztatowe

Szczypce boczne z regulacją siły
Autor:  Informacja prasowa  03.09.2015

W normalnych warunkach pracy szczypce mogą przecinać bez większego wysiłku użytkownika kable i średnio
twarde druty o dużej średnicy. Przy przecinaniu drutów twardych i hartowanych pomocna jest zmiana przełożenia
dźwigni szczypiec. Jej zmiana następuje przez wciśnięcie przycisku w miejscu przegubu szczypiec. Efektem jest
dwukrotne zwiększenie siły działającej na szczęki w porównaniu do warunków standardowych. Zmniejszona w tym
trybie pracy rozwartość szczęk zabezpiecza narzędzie przed przeciążeniem i uszkodzeniem, przy przecinaniu zbyt
grubych hartowanych drutów. Szczypce przeznaczone są do przecinania drutów hartowanych do średnicy 3 mm,
drutów miękkich do 5 mm.
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Würth prezentuje nowoczesne szczypce do
cięcia drutu. Szczypce wyposazone są w
przełącznikiem do zmiany siły zwierania
szczęk.
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