VOZ/DADOS/VÍDEO

Cortador de cabo coaxial – CCS*
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Lâmina multifuncional otimizada
para cortar cabos coaxiais de CCS*
e outros fios ou cabos comuns.
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Cortador de cabo coaxial – CCS

Corta fios e cabos de uso geral

Entalhe de corte de cabo coaxial sob medida

Junta rebitada a quente
Aço-ferramenta especial
feito nos EUA

Cortador de cabo coaxial – CCS*
Projetado para cortar • cabo coaxial de aço revestido de cobre (CCS)
• fios e cabos comuns
Recursos

• Forjada com aço personalizado totalmente temperado fabricado nos EUA, a

seção da lâmina com entalhe especializada é projetada para suportar o corte
de cabos de aço

• Seção da lâmina com entalhe otimizada para cortar facilmente cabos coaxiais

Cabos coaxiais de CCS comuns

de CCS como RG-59, RG-6/6Q, RG-7 e RG-11

• Tesouras projetadas para cortar cabos e fios resistentes e trançados, de par
torcido UTP/STP, de alumínio e de cobre com precisão

• A geometria da lâmina permite que o cabo coaxial de CCS mantenha a forma
ao cortar para facilitar a inserção em conectores e proporcionar terminações
excelentes

• Cabos de alta pressão para uma verdadeira operação com uma só mão
• Os cabos são revestidos de plástico para máximo conforto e aderência
Corta cabo de cobre sólido
e trançado, par torcido
UTP/STP de alumínio
Nº cat.

UPC 0-92644+

Comprimento total

Facas de corte

Corta

VDV600-096

58186-1

7-5/8" (194 mm)

Entalhe personalizado para
cabo coaxial de CCS
Tesouras padrão para uso geral

RG-59, RG-6, RG-6Q, Revestido em plástico
RG-7, RG-11

Acabamento do cabo

Cor do cabo

Peso

Amarelo

8,4 oz (239 g)

*Aço revestido de cobre
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