
 

 

 
 

 

 
 
ODIZOLOVÁVACÍ KLEŠTĚ SOLAR (obj. č. 100 774) 

Automatické nastavení pro všechny běžné solární kabely 1,5 až 6 mm² v oblasti fotovoltaiky.  

Díky přesnému 5násobně regulovatelnému jemnému nastavení je také odstraňování vícevrstvé izolace  

u solárních kabelů zcela bez problémů. Optické měřidlo v délce 8 až 24 mm napomáhá k odstranění izolace  

ve stejné délce. Ve výrobku jsou zabudovány střižné čelisti pro kabely do ø 3 mm. Ergonomická pistolová 

rukojeť pro práci bez únavy. Možnost dokoupení náhradního nože (obj. č. 100 779). 

 

ODPLÁŠŤOVACÍ NŮŽ JOKARI SOLAR STRIP (obj. č. 120 047)  
Speciální nůž pro všechny běžné fotovoltaické vodiče, tak i pro napájecí a bezpečnostní kabely  

od 2,5 do 6,0 mm². Integrovaný doraz délky odstranění izolace 8,5 a 15 mm, koncipován na připojení běžných 

fotovoltaických konektorů, jako např. MC-4 nebo Sunclix. Rychlé a přesné odizolování všech běžných PV 

vodičů, napájecích a bezpečnostních kabelů, např. z. B. Solarflex-X PV1-F, kabelů chráněných proti zkratu  

a poruchám uzemnění, nehořlavých kabelů, nebo vodičů bez halogenu (např. NSGAFÖU, VER H07RN-F).  

Není nutné nastavení břitů na řeznou hloubku. Výrobek je vybaven bezpečnostní sponou.  

Není vhodné pro práce pod napětím nebo v jejich těsné blízkosti. 
 

LISOVACÍ SOUPRAVA SOLARTECHNIK (obj. č. 106 052)  

Patentované kleště s vyměnitelnými čelistmi a ráčnovým převodem pro pohodlné lisování konektorů  

typu MC3 a MC4 na fotovoltaických panelech. Navíc s čelistmi pro izolovaná oka a spojky 0,5 až 6 mm². 

Plně automatické nastavení s přesnou a jednoduchou obsluhou. Snadná výměna lisovacích vložek bez použití 

jiného nástroje. Možnost dokoupení dalších čelistí pro široké spektrum lisování. 

 

SOLÁRNÍ ODBLOKOVACÍ NÁSTROJ MC4 (obj. č. 180 004) 

Odblokovací nástroj pro uvolnění fotovoltaického konektoru.  

 

SOLÁRNÍ KONEKTOR MC4 F/M 2,5 až 6 mm² v balení - 100 párů (obj. č. 180 000) 

Kompletní balení s plus a mínus verzí   -   10 párů (obj. č. 188 000) 

pro propojení fotovoltaických systémů.   -       1 pár (obj. č. 188 010) 

 

SOLÁRNÍ KONEKTOR MC4 – Y (FEMALE) 2,5 až 6 mm²      - 1 pár (obj. č. 180 005) 

1x vstup FEMALE, 2x výstup MALE. 

 

SOLÁRNÍ KONEKTOR MC4 – Y (MALE) 2,5 až 6 mm²           - 1 pár (obj. č. 180 006) 

1x vstup MALE, 2x výstup FEMALE. 
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