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WKK installatietang voor kabelbinders
De ultieme tang voor het bevestigen van kabelbinders

De WKK kabelbindertang helpt u om op een gemakkelijke en betrouwbare manier vele 
kabelbinders te bevestigen.

Efficiënter en veiliger werken
Het lage gewicht en de ergonomisch gevormde handgreep zorgen ervoor dat de tang op een 
comfortabele manier in de hand ligt. Naast het gemakkelijker maken van het werk, zorgt de 
installatietang ook voor een nette afgeknipte kabelbinder, direct op de kabelbinderkop. 
Scherpe en uitstekende randen behoren tot het verleden. Hierdoor zijn uw kabels beschermd tegen 
schade en loopt u minder kans op letsel.

Ergonomisch en slim ontwerp
De WKK installatietang is geschikt voor kunststof kabelbinders met een minimale breedte van 
2,5 mm en een maximale breedte van 4,8 mm. Op de tang zit een draaiknop. De draaiknop kan 
worden gebruikt om het spankrachtniveau in te stellen. De spankracht van de tang is van 80 N tot 
222 N aan te passen. Elke tang wordt standaard geleverd met een reservemesje en een 
schroevendraaier voor het vervangen van het mesje. De schroevendraaier en het reservemesje 
zitten handig in de tang zelf opgeborgen. 

Gereedschapstype  : Ergonomisch handgereedschap
Kleur   : Zwart/groen
Type kabelbinder  : Kunststof kabelbinders    
Bandbreedte  : 2,5 mm - 4,8 mm
Spankracht   : Instelbaar van 80 - 222 N
Kenmerken  : Instelbare spankracht, automatisch afknippen, terugtrekking    
   : van het einde van de kabelbinder, zacht ergonomisch handvat
Gewicht   : 224 g
Afmetingen [L x B x H] : 190 x 140 x 36 mm
Standaard meegeleverd : Reservemesje, schroevendraaier

Product informatie

Instelling spankracht

Instelling op tang 1-2 3-4 5-8

Kabelbinder type Klein Middelmatig Standaard

Kabelbinder breedte 2,5 mm 3,6 mm 4,8 mm

Spankracht kabelbinder * 80 N/8 kg 180 N/18,2 kg 222 N/22,2 kg

* Kijk voor de juiste spankracht op de desbetreffende pagina van de kabelbinder in onze catalogus of op onze website
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