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RUčNí NářADí

Ruční nářadí typ Sde*
Sety ručního nářadí
Ruční nářadí pro
Trapézové ruční nářadí
Certifikované ruční nářadí
kontakty na cívce
•SAHT Straight Action CeRTI-CRIMP II HandTool • PRO CRIMPeR III Hand Tool
•SDe* SA (Straight Action)HandTool
• DAHT Double Action Hand Tool
• HHHT Heavy Heads Hand Tool
Široké využití v leteckém a vojenském
Pro všechny sady TE matric Standardní a zákaznické sady Unifikované nářadí pro Speciální nástroje pro
průmyslu.
typu SDE*.
nářadí pro variabilní využití. zpracování kontaktů ze zpracování ukončovaspeciálních malých cívek.
cích trubiček.

Vytahovací a
vtlačovací nástroje

Jemně vytlačují a natlačují
kontakty ze skříněk
bez poškození.

RUčNí BATeRIOVé NářADí

Standardní a mikro Sde 626
pneumatické Nářadí
Ideální pro malou až středně
objemovou výrobu.

SDe* Bateriové ruční nářadí

BT 3500 Bateriové hydraulické ruční nářadí

Vyměnitelné hlavy pro různé aplikace.
Ideální pro malou až středně objemovou výrobu.

Kompatibilní se všemi dostupnými
SDE matricemi.

Bateriové hydraulické 12 t nářadí
pro matrice typu
Kompatibilní se všemi „U“ matricemi
kromě matric pro systém 14 t.

BeNCH PReSSeS

KOMAX is a trademark.

AT-SC pneumatický bezpečnostní lis
Dopňuje řadu AT strojů kompatibilních
s matricemi typu SDE.

SDe* electric Bench Terminator
Přenosný elektrický stolní lis pro malou a středně
ob-jemovou produkci využívající TE matrice
typu SDE*

BT 712 krimpovací stroj
Pro vodiče do průřezu až 6 mm2.**

SC15 Stripper Crimper
Elektrický lis s odizolovací jednotkou.
Vhodný pro vícežílové kabely s velmi malou
pracovní délkou odizolování ( 9 mm )

STOLNí LISy PRO SPeCIáLNí APLIKACe

BT 752 lis s odizolovací jednotkou, aplikační sadou pro
navlíkání těsnění a cFa
Vhodný pro lisování kontaktů s těsněním na vícežilové kabely.

CRIMPMATIC 970 a 971

AMPLIVAR Terminator

Pro lisování kontaktů na vodiče velkých průřezů
v pásové nebo sypané verzi.

Pro aplikace využívající lakované vodiče bez nutnosti
odstranění lakové izolace.

* Standard Die Envelope **Záleží na použitém krimpovacím nástroji/s volitelnou možností zpracování krátce odizolovaných vícežilových kabelů od 23 mm

STříHACí A ODIzOLOVACí STROJe

AT-SC odizolovací stroj
Odizolovací a twistovací stroj pro vodiče průřezu 0.03–6.00 mm2.

AT-Fe 0400 odizolovací stroj
Odizolovací stroj pro vodiče se standardní PVC izolaci

STříHACí A ODIzOLOVACí STROJe

Kappa is a trademark.

KOMAX is a trademark.

Stříhací a odizolovací stroje řady Kappa
Poloautomatické stroje na stříhání a
odizolování kabelů a vodičů.

KOMAX is a trademark.

Popisovací stroje Ink Jet IMS 295 BC
Stroje pro popisování kabelů a vodičů
Spolupracují „on line“ s celou řadou poloautoma-tických a automatických strojů.

206 / 206S Stříhací stroje
Stroje na stříhání kabelů, vodičů, plastových
trubiček, smršťovacích trubiček, atd.

KOMAX is a trademark.

ADS 123 kabelové odvíječe
Aktivní odvíječe kabelů a vodičů Plně
spolupracují s celou řadou automatických
či poloautomatických strojů.

NARážeCí NáSTROJe

HD-I narážecí nástroje
Nástroje s možnosti skokového
anebo jemného nastavení
výšky zálisu.

Nová řada narážecích nástrojů
Tři typy vzájemně zaměnitelných
systému podávání: mechanický,
pneumatický a servo.

MQC-HD narážecí nástroje
Jeden z druhů rychle upínacího
nástroje vysoké kvality.

HWR narážecí nástroje
Pro narážení kontaktů na vodiče
velkých průřezů.

Systém III FA narážecí nástroje
Nástroje s odděleným podáváním kontaktů
řízeným krokovým motorem.

AUTOMATICKé STROJe S MOžNOSTI INTegROVáNí DO PRODUKčNíCH LINeK

AMPOMATOR Systém III
Flexibilní narážecí automat.

FHM IDC Automat
Plně automatizovaný stroj na výrobu kabelových
svazků technologii IDC.

P350 Automatický osazovací stroj
Automatický stroj pro osazování desek
plošných spojů nepájenými pin kontakty.

CSM 200 stroj na osazování konektorů
Osazování desek plošných spojů
konektory typu Press Fit.
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Austria
Phone: +43-1-90-560-0
gatd.at@te.com

Finland - Estonia
Phone +358-9-5123-4224
gatd.se@te.com

Belarus - Russia - Ukraine
Phone: +7-910-452-3571
gatd.ru@te.com

France - Morocco - Tunisia
Phone: +33-1-34-20-87-70
gatd.fr@te.com

Belgium - Netherlands - Luxemburg
Phone: +31-73-6246246
gatd.nl@te.com

Germany - Slovenia - Turkey
Phone: +49-6251-133-1376
gatd.de@te.com

Bulgaria - Hungary - Latvia
Lithuania - Poland - Romania
Phone: +48-601-522-935
gatd.pl@te.com

India - Middle East
Phone: +91-990-240-0577
gatd.in@te.com

Czech - Slovakia
Phone: +420-541-162-150
gatd.cz@te.com
Denmark - Norway - Sweden
Phone: +46-8-507-250-00
gatd.se@te.com
Egypt - Ireland - United Kingdom
Phone: +44-1237-42-8657
gatd.gb@te.com

Italy - Greece
Phone: +39-011-401-2272
gatd.it@te.com
Switzerland
Phone: +41-71-447-02-84
gatd.ch@te.com
Spain - Portugal
Phone: +34-93-291-03-96
gatd.sp@te.com

Product Information Center France
Phone: +33-134208943
Fax: +33-134208623
pic.france@te.com
Product Information Center Germany
Phone: +49-6251-133-1999
Fax. +49-6251-133-1998
germany-pic@te.com
Product Information Center Netherlands
Phone: +31-736246999
Fax: +31-736246931
picbenelux@te.com
Product Information Center Poland
Phone: +48-224576704
Fax: +48-224576720
jmatasz@te.com
Product Information Center Spain
Phone: +34-932910330
Fax: +34-932017879
pic.spain@te.com

Přestože společnost TE Connectivity vyvinula veškeré přiměřené úsilí k zajištění přesnosti informací uvedených v tomto katalogu, neručí za jejich
bezchybnost, ani nevydává žádná další prohlášení ani žádné záruky ohledně jejich přesnosti, správnosti, spolehlivost nebo aktuálnosti. TE Connectivity
si vyhrazuje právo zde uvedené informace kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. TE Connectivity se výslovně zříká všech předpokládaných
záruk na veškeré zde uvedené informace, zejména případných předpokládaných záruk na obchodovatelnost nebo vhodnost pro konkrétní účel.
Rozměry uvedené v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely a mohou být bez předchozího upozornění změněny. Specifikace mohou být bez
předchozího upozornění změněny. Informace o nejnovějších rozměrech a konstrukčních specifikacích vám poskytne TE Connectivity.
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4-1773444-4 vydáno 7-2011 v Německu

Možnosti internetového vyhledávání:
Vyhledávání ručního nářadí dle objednacího čísla kontaktů
www.tooling.te.com/europe/handtools.asp
Vyhledávání narážecích nástrojů dle objednacího čísla kontaktů
www.tooling.te.com/europe/applicator.asp
Záruční a pozáruční servis
www.tooling.te.com/europe/pdf/
Field_Service_office_opening_hours_and_Contacts.pdf
Nabízíme komplexní služby v oblasti servisu a údržby
všech námi prodávaných technologií včetně oprav,
kalibrací a školení personálu.

