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CSS serie Coaxstrippers

Voordelen:

- stript de coaxkabel in 1 slag dankzij de kabelstop

- eenvoudig verwisselbare snijblokjes

- uitgebreid assortiment snijblokjes

- ruimtebesparend strippend 

CABLE HOME

Kabelstop
De stripper heeft de unieke kabelstop voor de juiste striplengte van de kern. 
Het snijblokje zorgt daarbij ook voor de juiste striplengte van de buitenman-
tel. De coaxkabel stript je dus altijd met de juiste lengte buitenmantel en 
kern.

Tijdbesparend
Het strippen is snel en eenvoudig:
1. plaats de kabel in de stripper tot aan de kabelstop, 
2. draai de stripper een aantal malen rond en 
3. trek de stripper terug.
Het vlechtwerk en de kern van de coaxkabel worden niet beschadigd.

Slim strippen
De stripper is een echte ruimtebespaarder. De coaxkabel plaats je aan de 
voorkant van de stripper en daarmee in het verlengde van de kabel. 
Erg handig bij dieperliggende coaxkabels en het strippen in de kleine ruimte!

Snijblokjes*)

Het snijblokje haal je op eenvoudige wijze uit de stripper en wissel je met 
een van de andere snijblokjes voor de montage van:
- Braun Telecom AOP en aansluitdozen (striplengten 12/7 mm)
- Hirschmann KOKWI/KOSWI-5 connectoren (striplengten 6/10 mm)
- PPC F-male compressieconnectoren (striplengten 6.3/7.9 mm)
- Technetix IEC-male/female connectoren (striplengten 10/10 mm)
- PPC C9/C12 koppelingen (striplengten 10/10 mm)

Coaxstripper met kabelstop

Sripper met snijblokje blauw/zwart blauw/lichtblauw blauw/blauw blauw/grijs blauw/rood

Porductcode CSS-596 CSS-5097 CSS-5110 CSS-5127 CSS-5610

Kleur snijblokje zwart lichtblauw blauw grijs rood

Productcode CSS-105 CSS-115 CSS-120 CSS-110 CSS-125

Coaxkabel diameter 7 mm/RG59/RG6/Coax9

Sriplengte buitenmantel 6.3 mm 9 mm 10 mm 12 mm 6 mm

Striplengte kern 7,9 mm 7 mm 10 mm 7 mm 10 mm

6.3/7.9 mm

9/7 mm

10/10 mm

12/7 mm

6/10 mm

*De stripper wordt inclusief 1 snijblokje geleverd, overige snijblokjes zijn apart verkrijgbaar


