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Українська електротехнічна Корпорація
АСКО-УКРЕМ - лідируючий оператор на ринку якісної
електро- і світлотехнічної продукції України. Продукція

торгової марки АСКО-УКРЕМ завоювала високі показники
лояльності споживачів і стала популярною

в кожному куточку України.

НАДІЙНІСТЬ І ДОВІРА
Довіра споживачів і тривалий досвід роботи Корпорації підтверджують статус надійного 
постачальника якісного і доступного українському споживачеві електротехнічного облад-
нання в широкому асортименті низьковольтної автоматики, інсталяційної, світлотехнічної 
продукції, первинних елементів живлення. Сьогодні Корпорація є визнаним лідером елек-
тротехнічного ринку України.

ПАРТНЕРСТВО
Головною умовою досягнення успіху Корпорації є чітка стратегія на постійне удосконален-
ня якості продукції, досягнення присутності на всій території України з метою максималь-
ного наближення  до кінцевого споживача.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Корпорації є активний розвиток дистриб'ютор-
ської мережі. Взаємовигідні відносини з партнерами засновані на довірі, професіоналізмі і 
загальнолюдських цінностях, таких як чесність, порядність й сумлінність.
Співробітництво з Корпорацією надає наступні переваги:
- широкий асортимент продукції (понад 6500 найменувань), постійна наявність товару на 
складі;
- оптимальне співвідношення ціни та якості, висока надійність продукції;
- власне виробництво високоякісного електрощитового обладнання;
- обов'язкова гарантійна підтримка на продукцію від виробника;
- повна сертифікація продукції та відповідність стандартам;
- висока якість обслуговування клієнтів, сучасний менеджмент та маркетинг;
- максимально сприятливі умови для партнерів;
- сучасне складське господарство та ефективність транспортно-логістичних процесів;
- відповідальність і стабільність.

ІННОВАЦІЇ
Корпорація АСКО-УКРЕМ постійно розвивається й оперативно реагує на потреби та 
тенденції сучасного електротехнічного ринку, пропонуючи українському споживачеві нові 
інноваційні рішення різного ступеня технічної складності.
Вся продукція АСКО-УКРЕМ проектується і виробляється з неодмінним дотриманням 
ДСТУ та світових стандартів в галузі виробництва, маркетингу та збуту. Високий техніч-
ний рівень підтверджується відповідними сертифікатами якості і обов'язковим стендовим 
тестуванням на заводі виробника під технічним контролем Корпорації.
Особлива увага приділяється науково-дослідній та конструкторській роботі в області ство-
рення передових технологій та розробці нової, затребуваною ринком продукції.
Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ продовжує активно розвивати ос-
новні напрямки діяльності, постійно розширюючи широту і глибину асортименту.

Продукція АСКО-УКРЕМ створена для тих споживачів, хто піклується про свою 
електробезпеку, використовуючи сучасні електротехнічні прилади.

Продукція АСКО-УКРЕМ створена для Вас!
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Рекомендації
з опресовування силових неізольованих гільз і наконечників

Підготовка кабелю

Вибір і підготовка наконечника

Вибір інструмента і матриці для 
опресовування

Обробка наконечника після опресовування

Розташування наконечника на кабелі

Опресовування наконечника

• Перед початком робіт обов'язково переконатися, що 
кабель не знаходиться під напругою.
• Поперечний переріз кабелю повинен бути рівним, без 
задирок і перпендикулярним осі кабелю.
• Ізоляцію необхідно зняти на довжину заходу жили в 
наконечник, з допуском 3-6 мм (опресовування може 
збільшити довжину наконечника).
• Слід видалити забруднення, зачистити і знежирити 
кінець кабелю.
• Для кращого контакту змастити жилу провідною 
пастою.

• Необхідно правильно підібрати розмір наконечника: 
зовнішній діаметр підготовленої жили повинен 
максимально відповідати внутрішньому діаметру 
наконечника.
• Матеріал наконечника повинен відповідати матеріалу 
жили: алюмінієво-мідні наконечники використовуються 
для виведення алюмінієвого кабелю на мідну шину; 
алюмінієво-мідні гільзи служать для з'єднання 
алюмінієвих і мідних кабелів.
• Діаметр кріпильного отвору під гвинт і ширина лопатки 
визначаються геометрією клеми ввідного пристрою.
• Для довготривалого захисту від корозії (особливо в 
умовах вологого клімату) слід використовувати луджені 
мідні наконечники.
• Перед початком монтажу внутрішня поверхня 
хвостовика алюмінієвих наконечників повинна бути 
зачищена від оксидних плівок і знежирена.

• Перед початком монтажу детально ознайомитися з 
інструкцією по експлуатації інструменту.
• Для роботи з багатожильними провідниками 
рекомендується використовувати периметричні 
гексагональні матриці.
• Розмір матриці повинен відповідати розміру обраного 
наконечника.
• При електромонтажних роботах на лініях, що 
знаходяться під напругою, необхідно використовувати 
тільки спеціальний інструмент з ізоляцією

• При монтажі наконечників і з'єднувальних гільз 
дотримуйтесь кількості опресовувань і їх послідовність.
• При гексагональному обтиску опресовування 
необхідно робити до повного змикання матриць.
• У разі, якщо з'єднання опресоване недостатньо, 
рекомендується повторне опресовування по сліду 
першої, матрицею на розмір менше.

• Якщо на опресованому виробі в місцях змикання 
матриць утворився незначний облой (що є допустимим), 
видаліть його за допомогою зачисного інструменту.
• Після опресовування наконечників, для герметизації 
з'єднання і антикорозійного захисту, посадіть 
термоусаджувальну трубку на місце з'єднання 
хвостовика наконечника з кабельної жилою. Після 
усадки трубка повинна перекривати хвостову 
частину наконечника і заходити на ізоляцію жили. 
Рекомендовано застосування трубок з клейовим шаром.
• Якісне з'єднання і окінцювання силових 
кабелів вимагає використання комплектних 
термоусаджувальних муфт, наконечники і з’єднувальні 
гільзи в яких представляють лише один із структурних 
елементів.

• Кінець кабелю повинен заходити в наконечник до 
упору.
• Щоб уникнути перегинів і скручування кабелю, 
наконечник слід правильно орієнтувати щодо контактних 
клем ввідного пристрою.

ПРЕС-КЛІЩІ МЕХАНІЧНІ

instrument_52019_2.indd   5 04.06.2019   16:39:34



www.acko.ua www.acko.uaІНСТРУМЕНТ ІНСТРУМЕНТ6

HX-120B
Діапазон 
перерізів

6, 10, 16, 25, 
35, 50, 70, 95, 

120 мм2.

Вага 4 кг.

Довжина 620 мм.

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010099

HX-150B
Діапазон 
перерізів

25, 35, 50, 70, 
95, 120, 150 

мм2.

Вага 4 кг.

Довжина 620 мм

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010100

730 
        1010

HX-50B
Діапазон 
перерізів

6, 10, 16, 25, 
35, 50 мм2.

Вага 1,3 кг.

Довжина 390 мм

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010006

HX-245B
Телескопічне руків’я.

Діапазон 
перерізів

70, 95, 120, 
150, 185, 240 

мм2.

Вага 5,6 кг.

Довжина 730 мм.

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010025

Особливості
• Швидке переналаштування на потрібний розмір.
• Хромована поверхня.

Інструмент з матрицями револьверного типу для опресовування 
силових неізольованих наконечників і гільз
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HX-150B
Діапазон 
перерізів

25, 35, 50, 70, 
95, 120, 150 

мм2.

Вага 4 кг.

Довжина 620 мм

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010100

Рекомендації
з опресовування ізольованих гільз і наконечників

• Ізольовані наконечники 
допускається опресовувати тільки 
на багатожильних мідних проводах. 
Для монтажу одножильних проводів 
необхідно використовувати 
неізольовані наконечники і спеціальні 
матриці для опресування.
• Ізоляція з проводу знімається 
без пошкодження провідника, на 
довжину, яка визначається розмірами 
наконечника.

• Кінець зачищеної жили повинен 
бути видимим і розташовуватися 
врівень з опресовувальною частиною 
наконечника або виступати не більше 
ніж на 1 мм, без виходу в контактну 
зону з'єднання.
• Ізоляція проводу повинна заходити 
всередину ізолюючої манжети 
наконечника до упору і повністю 
перекриватися манжетою.

• Опресовування необхідно робити до 
повного змикання матриць.
• Після опресовування повинні бути 
забезпечені: нерухомість проводу 
в наконечнику, механічна міцність 
з'єднання і цілісність ізолюючої 
манжети.

• При опресовуванні двоконтурними 
матрицями (обтиск по жилі та 
ізоляції) необхідно так розташовувати 
наконечник в матрицях, щоб кожен 
з контурів опресовував відповідну 
частину проводу.
• Наконечник повинен заводитися з 
маркованого боку матриць.
• Наконечник повинен бути 
орієнтований таким чином, щоб 
технологічний шов циліндричної 
частини розташовувався зверху.

• Розмір наконечника повинен 
відповідати перерізу проводу.
• При наявності вібрації 
використання вилочних наконечників 
не допускається.

• Перед початком монтажу детально 
ознайомитись з інструкцією по 
експлуатації використовуваного 
інструменту.
• Прес-кліщі, оснащені храповим 
механізмом, виключають 
недоопресовування, забезпечуючи 
блокування зворотного ходу 
до проходження повного циклу 
опресування.
• Установка матриць в інструменті 
повинна проводитися таким чином, 
щоб сторона матриць з найменшим 
перетином опресовувального 
профілю розташовувалася біля краю 
губок.

Підготовка проводу Розташування наконечника на проводі

Установка наконечника в матрицях 
інструменту

Вибір наконечника

Опресовування наконечника

Вибір інструмента і установка матриці
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HX-26B
Діапазон 
перерізів

6, 10, 16, 25 
мм2.

Вага 0,85 кг.

Довжина 354 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010026

HX-10
Діапазон 
перерізів

1,5; 2,5; 4,0; 
6,0; 10 мм2.

Вага 0,55 кг.

Довжина 270 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010023

Інструмент з храповим механізмом для 
опресовування неізольованих наконечників і гільз

HS-8
Діапазон 
перерізів

1,25; 2,0; 5,5; 
8,0 мм2.

Вага  0,55 кг.

Довжина 270 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010047

ПРЕС-КЛІЩІ 
МЕХАНІЧНІ
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HX-26B
Діапазон 
перерізів

6, 10, 16, 25 
мм2.

Вага 0,85 кг.

Довжина 354 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010026

Інструмент з храповим механізмом для 
опресовування неізольованих наконечників і гільз
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HS-625WFL
Діапазон 
перерізів

6…25 мм2

довжиною 22 
мм.

Вага 0,6 кг..

Довжина 203 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010124

НS-05WF
Діапазон 
перерізів 0,5…6 мм2.

Вага 0,4 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010052

НS-06WF2C
Діапазон 
перерізів 0,5…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм

Упаковка блістер

Артикул A0170010007

НS-30J
Діапазон 
перерізів 1,5…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010018.

НS-04WF
Діапазон 
перерізів 0,75…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010005

Інструмент для опресовування ізольованих та 
неізольованих наконечників і гільз

HS-101
Діапазон 
перерізів 1,5…10 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010126

НS-35WF
Діапазон 
перерізів 10…35 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 240 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010021

HS-26TW
Діапазон 
перерізів

2×0,5…2×6,0 
мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010125

ПРЕС-КЛІЩІ 
МЕХАНІЧНІ
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HS-625WFL
Діапазон 
перерізів

6…25 мм2

довжиною 22 
мм.

Вага 0,6 кг..

Довжина 203 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010124

НS-05WF
Діапазон 
перерізів 0,5…6 мм2.

Вага 0,4 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010052

НS-16WF
Діапазон 
перерізів 6…16 мм2.

Вага 0,4 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010054

Інструмент для опресовування ізольованих та 
неізольованих наконечників і гільз

НS-06WF
Діапазон 
перерізів 0,25…6 мм2.

Вага 0,4 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010053

HS-0725
Діапазон 
перерізів 0,5…2,5 мм2.

Вага 0,4 кг.

Довжина 203 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010123

НS-35WF
Діапазон 
перерізів 10…35 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 240 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010021

HS-26TW
Діапазон 
перерізів

2×0,5…2×6,0 
мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010125
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MFS-35WF
Діапазон 
перерізів 10…35 мм2.

Вага Вага 0,6 кг.

Довжина 240 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010095

MFS-0416
Діапазон 
перерізів 4, 6, 8, 14 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010122

MFS-03С
Діапазон 
перерізів 1,5; 2,5; 6 мм2

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010120

MFS-04WF
Діапазон 
перерізів 0,5…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010094

MFS-06WF2C
Діапазон 
перерізів 0,5…2,5 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010093

SN-02
Діапазон 
перерізів 0,25…2,5 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010128

SN-02WF
Діапазон 
перерізів 0,14…2,5 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010055

SN-02WF2C
Діапазон 
перерізів 0,5…2,5 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 200 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010056

MFS-26TW
Діапазон 
перерізів

2×0,5…2×6 
мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 240 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010114

MFS-101
Діапазон 
перерізів

1,5; 2,5; 6; 10 
мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010121

MFS-26TW
перерізів
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MFS-35WF
Діапазон 
перерізів 10…35 мм2.

Вага Вага 0,6 кг.

Довжина 240 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010095

SN-02
Діапазон 
перерізів 0,25…2,5 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010128

SN-02WF
Діапазон 
перерізів 0,14…2,5 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010055

SN-0725
Діапазон 
перерізів 0,25…2,5 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010127

SN-16WF
Діапазон 
перерізів 6…16 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010057

SN-06WF
Діапазон 
перерізів 0,25…6 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010037

SN-05WF
Діапазон 
перерізів 0,5…6 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 190 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010036

SN-02WF2C
Діапазон 
перерізів 0,5…2,5 мм2.

Вага 0,37 кг.

Довжина 200 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010056

MFS-101
Діапазон 
перерізів

1,5; 2,5; 6; 10 
мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010121
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LAS-005
Матриця тип W

Діапазон перерізів: 0,5…6 мм2.

- Застосування – ізольовані 
кільцеві, вилочні та інші 

наконечники типів SV, RV, FDFN, 
MDFN, FDFD тощо.

Матриця тип В

Діапазон перерізів: 0,5…10 мм2.

- Застосування – трубчаті 
ізольовані наконечники типів НТ, 

ТЕ, неізольовані гільзи EN.

Матриця тип N

- Діапазон перерізів: 1,5…10 мм2.

- Застосування – неізольовані 
наконечники і гільзи типів SC, 

RNB, SNB, GT, GL тощо.

• Вага комплекту 0,68 кг.
• Довжина 230 мм.

• Упаковка – блістер
• Артикул A0170010060

HSC8 16-4
Діапазон 
перерізів

НТ 4…16 мм2;
ТЕ 2×4…2×16 

мм2

Вага 0,52 кг.

Довжина 210 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010046

HSC8 6-4
Діапазон 
перерізів

НТ 0,25…6 мм2

ТЕ 2×0,5…2×4 
мм2.

Вага 0,36 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010044

HSC8 6-6
Діапазон 
перерізів

НТ 0,25…6 
мм2;

ТЕ 2×0,5…2×4 
мм2.

Вага 0,36 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка  блістер

Артикул A0170010045

HS-03B
Діапазон 
перерізів 1,5…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010004

MFS-03B
Діапазон 
перерізів 1,5…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010113

Чотирьохсегментна матриця.

Шестисегментна матриця.

Особливості
• Компактний і легкий універсальний інструмент для опресовування одинарних і подвійних втулкових наконечників.
• Одна саморегулююча матриця на всі типорозміри діапазону.
• Система з поворотними кулачками типу «діафрагма».
• Храповий механізм, що гарантує повний цикл опресовування.
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LAS-005
Матриця тип W

Діапазон перерізів: 0,5…6 мм2.

- Застосування – ізольовані 
кільцеві, вилочні та інші 

наконечники типів SV, RV, FDFN, 
MDFN, FDFD тощо.

Матриця тип В

Діапазон перерізів: 0,5…10 мм2.

- Застосування – трубчаті 
ізольовані наконечники типів НТ, 

ТЕ, неізольовані гільзи EN.

Матриця тип N

- Діапазон перерізів: 1,5…10 мм2.

- Застосування – неізольовані 
наконечники і гільзи типів SC, 

RNB, SNB, GT, GL тощо.

• Вага комплекту 0,68 кг.
• Довжина 230 мм.

• Упаковка – блістер
• Артикул A0170010060

HS-03B
Діапазон 
перерізів 1,5…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010004

MFS-03B
Діапазон 
перерізів 1,5…6 мм2.

Вага 0,6 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010113

Універсальні прес-кліщі зі змінними матрицями
Три пари матриць, заміна без додаткового інструменту.

Інструмент для опресовування 
розрізних наконечників

Пелюстковий двоконтурний профіль обтиску навколо 
жили та проводів по ізоляції.

Особливості
Призначені для опресовування неізольованих відкритих кабельних 
наконечників з латуні та міді (плоскі штекери та плоскі штепсельні 
гільзи, у тому числі автомобільні). Використовуються тільки для 
багатожильних мідних проводів. 

ПРЕС-КЛІЩІ 
МЕХАНІЧНІ

Особливості
• Компактний і легкий універсальний інструмент для опресовування одинарних і подвійних втулкових наконечників.
• Одна саморегулююча матриця на всі типорозміри діапазону.
• Система з поворотними кулачками типу «діафрагма».
• Храповий механізм, що гарантує повний цикл опресовування.
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ПРЕСИ ГІДРАВЛІЧНІ РУЧНІ
Рекомендації з експлуатації 

гідравлічних інструментів

• Правильно підберіть інструмент. 
Перед початком роботи ознайомтеся 
з інструкцією по експлуатації. Уважно 
вивчіть розділ «Порядок роботи».

• При утворенні товстого облою, що 
перешкоджає змиканню матриць, 
припиніть опресовування і видаліть 
облой. Переконайтеся, що обрано 
правильний розмір матриць. Проведіть 
повторне опресовування.

• При роботі з інструментом, який не оснащений 
механізмом автоматичного скидання тиску (АСТ), 
не прикладайте надмірних зусиль до рухомого 
руків’я, якщо його хід утруднений. Коли матриці 
зімкнулися, припиніть тиск на руків’я і відкрийте 
ручний клапан скидання тиску.

• Не допускається використання 
додаткових пристосувань для створення 
зусилля, яке більше заявленого.

• Перед початком монтажних робіт 
переконайтеся, що кабель знеструмлений. 
Для робіт під напругою можна 
використовувати тільки той інструмент, 
ізоляційні властивості якого окремо 
обумовлено в технічних характеристиках!

•  Після тривалого використання масло 
вимагає заміни (не менше одного разу 
на 2 роки). Для робіт у зимовий час при 
температурі нижче - 40°С необхідно 
використовувати спеціальні 
морозостійкі марки масел.

• Перед тим як від'єднати шланг помпи, 
переконайтеся що тиск в системі скинуто

• Забороняється експлуатація 
(прокачування) гідравлічних пресів 
без встановлених матриць.

Вивчіть інструкцію з експлуатації

Враховуйте особливості роботи 
з інструментом без механізму АСТ

Не працюйте без навантаження

Не працюйте під напругою Проводьте заміну масла

Не працюйте під напругою

Не перевищуйте технічні 
можливості інструменту

Не від'єднуйте шланг, якщо система 
знаходиться під тиском

Перевіряйте герметичність 
гідравлічної системи
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ПРЕСИ ГІДРАВЛІЧНІ РУЧНІ

• При утворенні товстого облою, що 
перешкоджає змиканню матриць, 
припиніть опресовування і видаліть 
облой. Переконайтеся, що обрано 
правильний розмір матриць. Проведіть 
повторне опресовування.

• Після тривалого використання масло 
вимагає заміни (не менше одного разу 
на 2 роки). Для робіт у зимовий час при 
температурі нижче -100°С необхідно 
використовувати спеціальні морозостійкі 
марки масел.

• Слідкуйте, щоб на плунжер, шток і 
сполучні муфти не потрапляв бруд. 
Закривайте муфти заглушками.

• Для зберігання і транспортування 
використовуйте спеціальні кейси.

• У разі виявлення витоку масла, замініть 
ущільнювальні кільця або зверніться в 
сервісний центр. При роботі з виносною 
помпою перевіряйте водяні системи 
рукава високого тиску. Не використовуйте 
рукав з ушкодженнями.

Враховуйте особливості роботи 
з інструментом без механізму АСТ

Тримайте інструмент у чистоті

Не переносьте інструмент за шланг

Перевіряйте герметичність 
гідравлічної системи
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HP-70
Профіль шестигранник.

Набір із 8-ми змінних матриць: 4, 6, 10, 16, 25, 35, 
50, 70 мм2.

Максимальне зусилля 5 т.

Хід поршня 12 мм.

Вага 1,6 кг.

Довжина 290 мм.

Габарити упаковки 345×160×80 мм.

Артикул A0170010111

YQK-300S
Профіль шестигранник.

Набір із 12-ти змінних 
матриць:

10, 16, 25, 35, 50, 
70, 95, 120, 150, 

185, 240, 300 мм2.

Максимальне зусилля 12 т.

Хід поршня 18 мм.

Вага 3,9 кг.

Довжина 490 мм.

Габарити упаковки 490×180×95 мм.

Артикул A0170010088

YQ-120
Профіль шестигранник.

Набір із 8-ми змінних матриць: 10, 16, 25, 35, 50, 
70, 95, 120 мм2.

Максимальне зусилля 8 т.

Хід поршня 14 мм.

Вага 3 кг.

Довжина 420 мм.

Габарити упаковки 430×180×90 мм.

Артикул A0170010110

YQ-300
Профіль шестигранник.

Набір із 12-ти змінних 
матриць: 

10, 16, 25, 35, 50, 
70, 95, 120, 150, 

185, 240, 300 мм2.

Максимальне зусилля 12 т.

Хід поршня 18 мм.

Вага 3,9 кг.

Довжина 490 мм.

Габарити упаковки 490×180×95 мм..

Артикул A0170010109

«С»-подібна головка, що обертається на 180°.

Компактна, легка конструкція
Комплектація: набір матриць, ремкомплект 
(набір ущільнюючих кілець), інструкція 
з експлуатації, кейс для зберігання та 
транспортування. 

«П» подібна головка.

Комплектація: набір матриць, 
ремкомплект (набір ущільнюючих кілець), 
інструкція з експлуатації, кейс для 
зберігання та транспортування.

ремкомплект (набір ущільнюючих кілець), 
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YQK-300S
Профіль шестигранник.

Набір із 12-ти змінних 
матриць:

10, 16, 25, 35, 50, 
70, 95, 120, 150, 

185, 240, 300 мм2.

Максимальне зусилля 12 т.

Хід поршня 18 мм.

Вага 3,9 кг.

Довжина 490 мм.

Габарити упаковки 490×180×95 мм.

Артикул A0170010088

YQ-300
Профіль шестигранник.

Набір із 12-ти змінних 
матриць: 

10, 16, 25, 35, 50, 
70, 95, 120, 150, 

185, 240, 300 мм2.

Максимальне зусилля 12 т.

Хід поршня 18 мм.

Вага 3,9 кг.

Довжина 490 мм.

Габарити упаковки 490×180×95 мм..

Артикул A0170010109

«С»-подібна головка, що обертається на 180°.

«П» подібна головка.

«П»-подібна головка.

Комплектація: набір матриць, 
ремкомплект (набір ущільнюючих кілець), 
інструкція з експлуатації, кейс для 
зберігання та транспортування

«П»-подібна головка.

Автоматичне скидання тиску при 
досягненні критичного навантаження.
Комплектація: набір матриць, ремкомплект 
(набір ущільнюючих кілець), інструкція 
з експлуатації, кейс для зберігання та 
транспортування.
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При проведенні комутацій в сучасних каналах зв'язку і при створенні локальних обчислювальних мереж не обійтися 
без численних підключень телефонних проводів і кабелів UTP (звитої пари) до портів обладнання. Це приводить до 
необхідності з'єднання кабелів і роз'ємів RJ-11, RJ-12, RJ-45. Виконувати такий монтаж швидко і якісно рекомендується 
професійним обтискним інструментом.

Точне позиціонування роз'єму в обтискних голівках професійних інструментів гарантує якість контакту жили і роз'єму.
Залежно від моделей інструментів, можливі обрізання і зачистка мережевих кабелів.

 

Професійний комбінований інструмент призначений для обтискання одножильних і багатожильних звитих проводів і має 
вбудовані кусачки на тильній частині і пристрій для зачистки проводів на лицьовій.
Буква R в артикулі позначає наявність храпового механізму. Храповий механізм забезпечує якісну роботу протягом 
тривалого часу.
Двокомпонентні нековзаючі руків’я забезпечують зручність роботи.

Фото Модель Типи 
конекторів  

Довжина, 
мм 

Вага, 
кг  Упаковка Артикул

 

HT-500R
6P6C/RJ-12, 
6P4C/ RJ-11, 
8P8C/RJ-45

190 0,48  блістер A0170010075

  

HT-568R
8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12,
6P4C/ RJ-11

185 0,3  блістер A0170010024

 

HT-2008R

8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12,
6P4C/ RJ-11, 
4P4C & 4P2C/ RJ-22 
и DEC/ OFF Set 
6P6C

205 0,51  блістер A0170010076

 

HT-200R

10P10C, 
8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12, 
6P4C/ RJ-11,
4P4C & 4P2C/ RJ-22 
и DEC/ OFF Set 
6P6C

205 0,51  блістер A0170010067

Відкидна головка.

Автоматичне скидання тиску при 
досягненні критичного навантаження.
Комплектація: набір матриць, ремкомплект 
(набір ущільнюючих кілець), інструкція 
з експлуатації, кейс для зберігання та 
транспортування.

Застосовується для опресовування:
- наконечниками DT, DTG, DL, DTL;
- гільзами GT, GL и GTL.
Комплектація: набір матриць, ремкомплект 
(набір ущільнюючих кілець), інструкція 
з експлуатації, кейс для зберігання та 
транспортування.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЕРЕЖЕВИХ РОБІТCPO-300
Профіль шестигранник.

Набір із 11-ти змінних 
матриць:

16, 25, 35, 50, 70, 
95, 120, 150, 185, 

240, 300 мм2.

Максимальне зусилля 12 т.

Хід поршня 19 мм.

Вага 4,3 кг.

Довжина 520 мм.

Габарити упаковки 540×210×110 мм.

Артикул A0170010112

HP-400LD
Профіль шестигранник.

Набір із 9-ти змінних матриць: 
70, 95, 120, 150, 

185, 240, 300, 400, 
500 мм2.

Максимальне зусилля 16 т.

Хід поршня 27 мм.

Вага 5 кг.

Довжина 520 мм.

Габарити упаковки 540×210×110 мм.

Артикул A0170010150
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При проведенні комутацій в сучасних каналах зв'язку і при створенні локальних обчислювальних мереж не обійтися 
без численних підключень телефонних проводів і кабелів UTP (звитої пари) до портів обладнання. Це приводить до 
необхідності з'єднання кабелів і роз'ємів RJ-11, RJ-12, RJ-45. Виконувати такий монтаж швидко і якісно рекомендується 
професійним обтискним інструментом.

Точне позиціонування роз'єму в обтискних голівках професійних інструментів гарантує якість контакту жили і роз'єму.
Залежно від моделей інструментів, можливі обрізання і зачистка мережевих кабелів.

 

Професійний комбінований інструмент призначений для обтискання одножильних і багатожильних звитих проводів і має 
вбудовані кусачки на тильній частині і пристрій для зачистки проводів на лицьовій.
Буква R в артикулі позначає наявність храпового механізму. Храповий механізм забезпечує якісну роботу протягом 
тривалого часу.
Двокомпонентні нековзаючі руків’я забезпечують зручність роботи.

Фото Модель Типи 
конекторів  

Довжина, 
мм 

Вага, 
кг  Упаковка Артикул

 

HT-500R
6P6C/RJ-12, 
6P4C/ RJ-11, 
8P8C/RJ-45

190 0,48  блістер A0170010075

  

HT-568R
8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12,
6P4C/ RJ-11

185 0,3  блістер A0170010024

 

HT-2008R

8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12,
6P4C/ RJ-11, 
4P4C & 4P2C/ RJ-22 
и DEC/ OFF Set 
6P6C

205 0,51  блістер A0170010076

 

HT-200R

10P10C, 
8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12, 
6P4C/ RJ-11,
4P4C & 4P2C/ RJ-22 
и DEC/ OFF Set 
6P6C

205 0,51  блістер A0170010067

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЕРЕЖЕВИХ РОБІТ

Інструмент з храповим механізмом
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Фото Модель Типи 
конекторів  

Довжина, 
мм 

Вага, 
кг  Упаковка Артикул

HS-2094 4P4C 190 0,28 Блістер A0170010068

 

HS-210N 8P8C/RJ-45 205 0,3 Блістер A0170010071

  

HS-568
8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12, 
6P4C/ RJ-11

190 0,27 Блістер A0170010078

 

HT-315
4P4C/RJ-10, 
6P6C/RJ-12, 
8P8C/RJ-45

200 0,35 Блістер A0170010073

 

HT-86
6P6C/RJ-12, 
8P8C/RJ-45

190 0,28 Блістер A0170010070

900

900

900

Вибір інструменту

Дотримуйтесь техніки безпеки

  

Інструмент без храпового механізму
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РІЗАННЯ
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Фото Модель Типи 
конекторів  

Довжина, 
мм 

Вага, 
кг  Упаковка Артикул

HS-2094 4P4C 190 0,28 Блістер A0170010068

 

HS-210N 8P8C/RJ-45 205 0,3 Блістер A0170010071

  

HS-568
8P8C/RJ-45, 
6P6C/RJ-12, 
6P4C/ RJ-11

190 0,27 Блістер A0170010078

 

HT-315
4P4C/RJ-10, 
6P6C/RJ-12, 
8P8C/RJ-45

200 0,35 Блістер A0170010073

 

HT-86
6P6C/RJ-12, 
8P8C/RJ-45

190 0,28 Блістер A0170010070

900

Рекомендації з експлуатації 
ножиць для різання кабелю.

900

900

900

900

900

900

900

• Для правильного вибору і використання 
інструменту необхідно детально 
ознайомитися з інструкцією по 
експлуатації.
• При виборі ножиць повинен бути 
врахований тип, будова, матеріал і 
діаметр кабелю, який розрізається.
• Для різання броньованих кабелів, 
сталевих тросів і прутків, кабелів зі 
сталевим сердечником застосовуються 
спеціальні ножиці.
• Не слід різати кабель, якщо його 
матеріал і твердість невідомі. При різанні 
важливий не стільки розмір кабелю, 
скільки його твердість.

• Перед початком роботи слід 
переконатися, що кабель знеструмлений.
• При роботі використовуйте захисні 
окуляри.
• Різати потрібно у напрямку від себе, так 
як при різанні сталевих канатів, тросів і 
прутків можуть розлітатися обрізки. Не 
допускається присутність людей в робочій 
зоні.

• Лінія різу повинна бути перпендикулярна 
осі кабелю. Не допускається різання 
по діагоналі і бічного перекосу лез при 
роботі.
• Якщо леза затупились, їх необхідно 
заточити, відновивши гостроту різальних 
крайок і початковий кут заточування.
• Не слід перевищувати технічні 
можливості інструменту, зазначені в 
інструкції з експлуатації.

• При наявності гвинтових з'єднань 
в інструменті, необхідно регулярно 
перевіряти затяжку гвинтів і відсутність 
люфту між лезами.
• Відстежувати наявність мастила в 
рухомих з'єднаннях інструменту.
• Забезпечувати захист інструменту від 
корозії.
• Утримувати інструмент в чистоті – під 
час і після роботи очищати від бруду.
• При роботі з ножицями з храповим 
механізмом не допускається попадання 
сторонніх часток в механізм.
• При транспортуванні і зберіганні 
використовувати штатну упаковку.

Вибір інструменту Основні правила якісного різання

Обслуговування та догляд за інструментомДотримуйтесь техніки безпеки

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РІЗАННЯ
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LK-100
Діапазон 
діаметрів 
різання до

14 мм.

Вага 0,45 кг.

Довжина 280 мм.

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010142

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

LK-38А
Діапазон 
різання до 35 мм2.

Вага 0,35 кг

Довжина 210 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010062

HS-125
Діапазон 
перерізів 

різання до
125 мм2.

Вага 0,7 кг.

Довжина 300 мм. 

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010013

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

LK-250
Подовжене руків’я.

Діапазон 
перерізів 

різання до
250 мм2.

Вага 1,5 кг.

Довжина 600 мм.

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010097

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

LK-500
Подовжене руків’я.

Діапазон 
перерізів 

різання до
500 мм2.

Вага 2,8 кг.

Довжина 800 мм.

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010098

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

LK-760L
Секторні з храповим 

механізмом.

Діапазон 
перерізів 

різання до
500 мм2.

Вага 0,93 кг.

Довжина 430 мм.

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010064

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

XLJ-65A
Секторні з храповим 

механізмом.

Діапазон 
діаметрів
різання до

65 мм.

Вага 3,35 кг.

Розміри 
інструменту

350×170×50 
мм.

Артикул A0170010064

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

HS-765
Секторні з храповим 

механізмом.

Діапазон 
перерізів 

різання до
400 мм2.

Вага 0,93 кг

Довжина 310 мм.

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010091

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

Інструмент для різання мідних та алюмінієвих кабелів

Двосічні ножиці для різання мідного і алюмінієвого неброньованого кабелю і проводу. Леза з точним шліфуванням для 
легкого і рівного розрізання однією рукою. Матеріал ріжучих секцій – хромована сталь.

Покриття руків’я – м'який ПВХ.
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YF-060
Вага 0,15 кг.

Довжина 165 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010132

Різання тонкого проводу, 
друкованих плат, невеликих 

пластмасових деталей тощо.

HS-206
Матеріал 
ріжучих 
секцій

ванадієва 
сталь.

Діапазон 
різання до 25 мм2.

Вага 0,14 кг.

Довжина 165 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010016

З блокуванням руків’я.

HS-808-330А
Матеріал 
ріжучих 
секцій

ванадієва 
сталь.

Діапазон 
різання до 35 мм2..

Вага 0,29 кг.

Довжина 220 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010001

З блокуванням руків’я.

FSB-1030
Вага 0,1 кг.

Довжина 140 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010131

Різання тонкого проводу, 
друкованих плат, невеликих 

пластмасових деталей тощо.

LK-22А
Діапазон 
різання до 25 мм2.

Вага 0,19 кг.

Довжина 160 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010061

LK-38А
Діапазон 
різання до 35 мм2.

Вага 0,35 кг

Довжина 210 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010062

LK-60А
Діапазон 
різання до 70 мм2.

Вага 0,51 кг.

Довжина 230 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010063

HS-125
Діапазон 
перерізів 

різання до
125 мм2.

Вага 0,7 кг.

Довжина 300 мм. 

Упаковка картонна 
коробка

Артикул A0170010013

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

XLJ-65A
Секторні з храповим 

механізмом.

Діапазон 
діаметрів
різання до

65 мм.

Вага 3,35 кг.

Розміри 
інструменту

350×170×50 
мм.

Артикул A0170010064

Не призначений для різання 
сталевих та броньованих 

кабелів!

Інструмент для різання мідних та алюмінієвих кабелів

Артикул

Інструмент для різання проводів

Двосічні ножиці для різання мідного і алюмінієвого неброньованого кабелю і проводу. Леза з точним шліфуванням для 
легкого і рівного розрізання однією рукою. Матеріал ріжучих секцій – хромована сталь.

Покриття руків’я – м'який ПВХ.

Артикул

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
РІЗАННЯ
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Інструмент для різання металу

SC-16
Діапазон різання 4…16 мм2.

Максимальне зусилля 8 т.

Вага 2,8 кг.

Артикул A0170010101

SC-20
Діапазон різання 4…20 мм2.

Максимальне зусилля 12 т.

Вага 4,8 кг.

Артикул A01700101012

Комплектація: набір матриць, 
ремкомплект (набір ущільнюючих кілець), 
інструкція з експлуатації, кейс для 
зберігання та транспортування.

Призначені для різання прутків з арматурної сталі і інших менш твердих матеріалів. При цьому забезпечується безпе-
ка і висока продуктивність при проведенні робіт. Мають вбудований гідравлічний насос. У робочу головку, виконану у 
формі букви С, поворотну на 180 градусів, встановлюються змінні ножі, що виготовляються зі сталі підвищеної твердо-
сті. Запасні ножі можна замовити окремо. 

Комплектація: набір матриць, 
ремкомплект (набір ущільнюючих кілець), 
інструкція з експлуатації, кейс для 
зберігання та транспортування.

Гідравлічні ножиці

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
РІЗАННЯ
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Призначені для різання прутків з арматурної сталі і інших менш твердих матеріалів. При цьому забезпечується безпе-
ка і висока продуктивність при проведенні робіт. Мають вбудований гідравлічний насос. У робочу головку, виконану у 
формі букви С, поворотну на 180 градусів, встановлюються змінні ножі, що виготовляються зі сталі підвищеної твердо-
сті. Запасні ножі можна замовити окремо. 

SCC-100
Діапазон різання

- стальний трос діаметром до 10 мм,
- мідний кабель перерізом до 100 мм2,

- арматурний стержень діаметром до 7 мм.

Вага 1,7 кг.

Довжина 600 мм.

Упаковка картонна коробка

Артикул A0170010116

Артикул A0170010156

Для різання стальних тросів

Ручний інструмент для різання DIN-рейки NS-10

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
РІЗАННЯ

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
РІЗАННЯ
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ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Порядок роботи
 

Спочатку просвердліть дрилем 
в листі направляючий отвір 
діаметром на 0,5 мм більше 
діаметра необхідної шпильки.

5

МАР-60
Реверсивний храповий механізм.

Товщина 
металевого 

листа:

- нержавіюча сталь до 2 мм,
- алюміній, мідь, сталь до 3 мм.

Комплектація:

- набір матриць і пуансонів 21,8; 27,6; 34,1; 42,7; 
48,7; 60,5 мм,

- шпильки діаметром 10, 20 мм,
- ключ,

- інструкція з експлуатації,
- кейс для зберігання та транспортування

Артикул A0170010103

Труборізи

PC-301
Вага 0,27 кг.

Упаковка блістер

Артикул A0170010133

Різання металопластикових 
та ПВХ труб діаметром 

6…42 мм.

PC-306
Вага 0,525 г.

Упаковка блістер

Артикул A0170010135

Різання ПВХ труб діаметром 
6…36 мм.

PC-308
Вага 0,28 кг.

Упаковка блістер

Артикул A0170010136

Різання ПВХ труб діаметром 
6…42 мм.

PC-304
Вага 0,288 кг.

Упаковка блістер

Артикул A0170010134

Різання ПВХ труб діаметром 
6…36 мм.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
РІЗАННЯ
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ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Порядок роботи
 

Спочатку просвердліть дрилем 
в листі направляючий отвір 
діаметром на 0,5 мм більше 
діаметра необхідної шпильки.

Вставте відповідну шпильку 
з необхідною матрицею в 
направляючий отвір.

З іншого боку листа закріпіть 
на шпильці пуансон.

Роз’єднайте шпильку, 
матрицю і пуансон. 
Видаліть залишки матеріалу.

Проверніть ключем шпильку 
за годинниковою стрілкою 
до моменту пробиття листа. 
УВАГА: шпилька з матрицею 
стає вільною і може впасти.

1 2 3 4

5

МАР-60
Реверсивний храповий механізм.

Товщина 
металевого 

листа:

- нержавіюча сталь до 2 мм,
- алюміній, мідь, сталь до 3 мм.

Комплектація:

- набір матриць і пуансонів 21,8; 27,6; 34,1; 42,7; 
48,7; 60,5 мм,

- шпильки діаметром 10, 20 мм,
- ключ,

- інструкція з експлуатації,
- кейс для зберігання та транспортування

Артикул A0170010103

Механічний ручний інструмент
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МАР-7
Листовий 
метал для 

пробивання:

- нержавіюча сталь до 1,5 мм,
- алюміній, мідь, сталь 

до 3 мм.

Максимальне 
зусилля 8,9 т.

Хід поршня 25 мм.

Вага 4 кг.

Артикул A0170010104

                                 Гідравлічний помповий (з виносним насосом)

SKP-8 
Листовий 
метал для 

пробивання:

- нержавіюча сталь до 1,6 мм,
- алюміній, мідь, сталь до 

3,2 мм.

Максимальне 
зусилля 8,9 т.

Хід поршня 25 мм.

Вага 5,4 кг.

Артикул A0170010107

Комплектація:
- набір матриць і пуансонів 21,8; 
27,6; 34,1; 42,7; 48,7; 60,5 мм,
- шпильки діаметром 11, 20 мм,
- ремкомплект (набір ущільнюючих 
кілець),
- інструкція з експлуатації,
- кейс для зберігання та 
транспортування.

- набір матриць і пуансонів 21,8; 
27,6; 34,1; 42,7; 48,7; 60,5 мм,
- шпильки діаметром 11, 20 мм,
- ремкомплект (набір ущільнюючих 

транспортування.

Гідравлічний ручний інструмент

МАР-8Z
Листовий 
метал для 

пробивання:

- нержавіюча сталь до 1,6 мм,
- алюміній, мідь, сталь до 

3,2 мм.

Максимальне 
зусилля 8,9 т.

Хід поршня 25 мм.

Вага 4 кг.

Артикул A0170010105

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Порядок роботи гідравлічним 
інструментом для пробивання отворів 

• Просвердліть в оброблюваному листі металу отвір для шпильки. Для оброблення отворів діаметром 21,8 і 27,6 мм 

  необхідно попереднє засвердлювання діаметром не менше 11 мм під шпильку малого діаметра.

  Для оброблення отворів діаметром 34,1, 42,7, 48,7 і 60,5 мм необхідно попереднє засвердлювання отворів 

  діаметром від 15мм.

• Закрутіть в робочу частину поршня шпильку, що відповідає обраному діаметру отвору. Шпилька закручується стороною 

з меншою кількістю витків різьби.

• Затягніть шпильку гайковим ключем. Не прикладайте надмірного зусилля при затягуванні.

• Одягніть на шпильку циліндричну приставку та матрицю бажаного діаметру.

• Притримуючи рукою матрицю, вставте шпильку в отвір, пророблений в листі металу.

• Закрутіть пуансон на шпильці із зворотного боку металевого листа.

• Встановіть колесо запірного вентиля інструменту в положення «Закрито».

• Хитаючи рукоятку інструмента, зробіть отвір у листі металу.

• Встановіть колесо запірного вентиля у положення «Відкрито».

• Відверніть пуансон і видаліть вирубку.
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Комплектація:
- набір матриць і пуансонів 21,8; 27,6; 
34,1; 42,7; 48,7; 60,5 мм,
- шпильки діаметром 11, 20 мм,
- ремкомплект (набір ущільнюючих 
кілець),
- інструкція з експлуатації,
- кейс для зберігання та транспортування.

Поршень обертається 900

МАР-7
Листовий 
метал для 

пробивання:

- нержавіюча сталь до 1,5 мм,
- алюміній, мідь, сталь 

до 3 мм.

Максимальне 
зусилля 8,9 т.

Хід поршня 25 мм.

Вага 4 кг.

Артикул A0170010104

                                 Гідравлічний помповий (з виносним насосом)

Комплектація:
- набір матриць і пуансонів 21,8; 27,6; 34,1; 
42,7; 48,7; 60,5 мм,
- шпильки діаметром 11, 20 мм,
- ремкомплект (набір ущільнюючих кілець),
- інструкція з експлуатації,
- кейс для зберігання та транспортування.

SKP-8 
Листовий 
метал для 

пробивання:

- нержавіюча сталь до 1,6 мм,
- алюміній, мідь, сталь до 

3,2 мм.

Максимальне 
зусилля 8,9 т.

Хід поршня 25 мм.

Вага 5,4 кг.

Артикул A0170010107

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Порядок роботи гідравлічним 
інструментом для пробивання отворів 

• Просвердліть в оброблюваному листі металу отвір для шпильки. Для оброблення отворів діаметром 21,8 і 27,6 мм 

  необхідно попереднє засвердлювання діаметром не менше 11 мм під шпильку малого діаметра.

  Для оброблення отворів діаметром 34,1, 42,7, 48,7 і 60,5 мм необхідно попереднє засвердлювання отворів 

  діаметром від 15мм.

• Закрутіть в робочу частину поршня шпильку, що відповідає обраному діаметру отвору. Шпилька закручується стороною 

з меншою кількістю витків різьби.

• Затягніть шпильку гайковим ключем. Не прикладайте надмірного зусилля при затягуванні.

• Одягніть на шпильку циліндричну приставку та матрицю бажаного діаметру.

• Притримуючи рукою матрицю, вставте шпильку в отвір, пророблений в листі металу.

• Закрутіть пуансон на шпильці із зворотного боку металевого листа.

• Встановіть колесо запірного вентиля інструменту в положення «Закрито».

• Хитаючи рукоятку інструмента, зробіть отвір у листі металу.

• Встановіть колесо запірного вентиля у положення «Відкрито».

• Відверніть пуансон і видаліть вирубку.
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ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТЯГУВАННЯ ХОМУТІВ

HS-600A
Довжина хомута 5…500 мм.

Ширина хомута 2,5…5 мм.

Вага 0,3 кг.

Довжина 165 мм

Упаковка блістер

Артикул A0170010118

HS-519
Довжина хомута 5…500 мм.

Ширина хомута 2,5…9 мм.

Вага 0,3 кг.

Довжина 195 мм

Упаковка блістер

Артикул A0170010119

Комплектація:
- набір матриць і пуансонів 21,8; 27,6; 34,1; 42,7; 
48,7; 60,5 мм, квадратна матриця 32*32мм,
- шпильки діаметром 11, 20 мм,
- ремкомплект (набір ущільнюючих кілець),
- інструкція з експлуатації,
- кейс для зберігання та транспортування.

SKP-15
Листовий 
метал для 

пробивання:

- нержавіюча сталь до 1,6 мм,
- алюміній, мідь, сталь 

до 3,2 мм.

Максимальне 
зусилля 15 т.

Хід поршня 25 мм.

Вага 6,2 кг.

Артикул A0170010108

Фото Модель
Діаметр 
кабелю, 

мм  

Вага, 
кг  

Довжина, 
мм  

Довжина ріжучої 
крайки ножа, мм Артикул

LY25-1  4-16 0,14 135 — A0170010030

LY25-2 8-28 0,15 140 — A0170010031

LY25-3 28-35 0,15 155 — A0170010032

LY25-4 35-50 0,15 170 — A0170010033

LY25-5* 8-28 0,15 185 35 A0170010034

LY25-6** 8-28 0,15 190 22 A0170010035

  *Ніж з прямим лезом.
 **Ніж з лезом у формі крюка.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ

Інструмент призначений для затягування пластмасових 
хомутів з автоматичним обрізанням.
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ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТЯГУВАННЯ ХОМУТІВ

Фото Модель
Діаметр 
кабелю, 

мм  

Вага, 
кг  

Довжина, 
мм  

Довжина ріжучої 
крайки ножа, мм Артикул

LY25-1  4-16 0,14 135 — A0170010030

LY25-2 8-28 0,15 140 — A0170010031

LY25-3 28-35 0,15 155 — A0170010032

LY25-4 35-50 0,15 170 — A0170010033

LY25-5* 8-28 0,15 185 35 A0170010034

LY25-6** 8-28 0,15 190 22 A0170010035

  *Ніж з прямим лезом.
 **Ніж з лезом у формі крюка.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ

Інструмент призначений для швидкого, безпечного і точного видалення різних 
типів зовнішньої ізоляції, включаючи ізоляцію з поліетилену, ПВХ і гуми. 
Регулювання глибини різання здійснюється за допомогою гвинта внизу рукоятки.

З кабелю

instrument_52019_2.indd   33 04.06.2019   16:40:22



www.acko.ua www.acko.uaІНСТРУМЕНТ ІНСТРУМЕНТ34

31HS
Частково ізольоване вигнуте лезо з «п’ятою» –

 для легкого розтину оболонки кабелів.

Довжина леза 38 мм.

Вага 0,09 кг.

Довжина 155 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010129

HS-700A
Діапазон діаметрів: 0,5; 1,2; 1,6; 2,0 мм.

Діапазон перерізів: 0,25…2,5 мм2.

Вага 0,35 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010039

HS-700В
Діапазон діаметрів: 1,0; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 мм.

Діапазон перерізів: 0,5…6 мм2.

Вага 0,35 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010040

33HS
Вигнуте лезо «серп» – для легкого розтину 

оболонки кабелів.

Довжина леза 40 мм.

Вага 0,075 кг.

Довжина 180 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010130

Можливості:
- зняття оболонки без пошкодження жили,
- зняття окремих шарів ізоляції на кабелях 
з багатошаровою ізоляцією,
- зняття оболонки та ізоляції з кабелю,
- зняття паперової ізоляції,
- зачищення жил від оксидної плівки.

Можливості:
- зняття оболонки без пошкодження жили,
- зняття окремих шарів ізоляції на кабелях 
з багатошаровою ізоляцією,
- зняття оболонки та ізоляції з кабелю,
- зняття паперової ізоляції,
- зачищення жил від оксидної плівки.

▪ Захисний прозорий чохол для леза.
▪ Руків’я з еластичного, небиткого пластику.

▪ Зняття ізоляції з тонкожильних проводів без
 пошкодження провідника.
▪ Змінний регулятор довжини зняття ізоляції.
▪ Вбудована поворотна пружина.
▪ Чотирьохпозиційні прецизійно заточені леза.

▪ Зняття ізоляції з тонкожильних проводів без 
пошкодження провідника.
▪ Змінний регулятор довжини зняття ізоляції.
▪ Вбудована поворотна пружина.
▪ П’ятипозиційні прецизійно заточені леза.

▪ Захисний прозорий чохол для леза.
▪ Руків’я з еластичного, небиткого пластику.

HS-700N
Шестипозиційні прецизійно заточені леза.

Діапазон діаметрів: 0,5; 1,2; 1,6; 2,0; 2,6; 
3,0 мм.

Діапазон перерізів: 0,25…5,5 мм2.

 Вага 0,35 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010043

З проводу
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HS-700A
Діапазон діаметрів: 0,5; 1,2; 1,6; 2,0 мм.

Діапазон перерізів: 0,25…2,5 мм2.

Вага 0,35 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010039

HS-700В
Діапазон діаметрів: 1,0; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 мм.

Діапазон перерізів: 0,5…6 мм2.

Вага 0,35 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010040

▪ Зняття ізоляції з тонкожильних проводів без
 пошкодження провідника.
▪ Змінний регулятор довжини зняття ізоляції.
▪ Вбудована поворотна пружина.
▪ Чотирьохпозиційні прецизійно заточені леза.

▪ Зняття ізоляції з тонкожильних проводів без 
пошкодження провідника.
▪ Змінний регулятор довжини зняття ізоляції.
▪ Вбудована поворотна пружина.
▪ П’ятипозиційні прецизійно заточені леза.

HS-700N
Шестипозиційні прецизійно заточені леза.

Діапазон діаметрів: 0,5; 1,2; 1,6; 2,0; 2,6; 
3,0 мм.

Діапазон перерізів: 0,25…5,5 мм2.

 Вага 0,35 кг.

Довжина 175 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010043
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HS-700D
Діапазон перерізів: 0,2…2,5 мм2.

Зняття ізоляції з плоских 
проводів шириною до 8 мм.

Різка проводів 
поперечним перерізом до 6 мм2.

Довжина леза 38 мм.

Вага 0,22 кг.

Довжина 170 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010042

▪ Автоматичне налаштування на потрібний розмір і товщину ізоляції проводу.
▪ Обмежувач довжини зняття ізоляції.
▪ Гвинт регулювання притискного зусилля лез.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

FS-047
Зняття ізоляції з одножильних

і багатожильних проводів.

Опресовування ізольованих
і неізольованих наконечників.

Різання проводу.

Різання мідних 
та латунних 

гвинтів

М2.6, 3.0, 4.0, 
5.0.

Вага 0,23 кг.

Довжина 210 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010137

FS-050
Зняття ізоляції з одножильних

і багатожильних проводів.

Опресовування ізольованих
і неізольованих наконечників.

Різання проводу.

Різання мідних 
та латунних 

гвинтів

М2.6, 3.0, 4.0, 
5.0.

Вага 0,23 кг.

Довжина 220 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010138

HS-1040
Зняття ізоляції з проводів 

перерізом 8…16 мм².

Опресовування ізольованих 
і неізольованих наконечників 

перерізом
0,5…2 мм².

Різання мідного проводу 
діаметром до 3 мм.

Різання стального дроту 
діаметром до 2 мм.

 Вага 0,15 кг.

Довжина 165 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010009
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

HS-1041
Зняття ізоляції з проводів 

перерізом 0,9…5,5 мм².

Опресовування ізольованих 
і неізольованих наконечників 

перерізом
0,5…2 мм².

Різання мідного проводу 
діаметром до 3 мм.

Різання стального дроту 
діаметром до 2 мм.

 Вага 0,15 кг.

Довжина 165 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010010

HS-1042
Зняття ізоляції з проводів 

перерізом
0,2…1,25 

мм².

Опресовування ізольованих 
і неізольованих наконечників 

перерізом
0,5…2 мм².

Різання мідного проводу 
діаметром до 3 мм.

Різання стального дроту 
діаметром до 2 мм.

 Вага 0,15 кг.

Довжина 165 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010011

HS-1043
Зняття ізоляції з проводів 

перерізом
0,25…0,65 

мм².

Опресовування ізольованих 
і неізольованих наконечників 

перерізом
0,5…2 мм².

Різання мідного проводу 
діаметром до 3 мм.

Різання стального дроту 
діаметром до 2 мм.

 Вага 0,15 кг.

Довжина 165 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010012

HS-1041C
Зняття ізоляції з проводів 

перерізом 0,9…6 мм².

Опресовування ізольованих 
і неізольованих наконечників 

перерізом
0,5…2 мм².

 Вага 0,16 кг.

Довжина 170 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010141

Артикул Артикул
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Аксесуари
Ìàòðèö³ äëÿ ìåõàí³÷íèõ ïðåñ³â HX

 HS-0650 (HX-50B)  HX-120 HX-150 HX-245В

Ëåçà äëÿ ã³äðàâë³÷íèõ íîæèöü

Ìàòðèö³ ã³äðàâë³÷íèõ ïðåñ³â

Виробник залишає за собою право внесення конструктивних змін у вироби.

HS-D1
Зняття ізоляції з одножильних і багатожильних

 проводів без пошкодження жили.

Діапазон діаметрів проводів 0,2…6 мм².

Вбудований обмежувач довжини зняття ізоляції.

Автоматичне налаштування на потрібний розмір і товщину 
ізоляції проводу.

Можливість зняття ізоляції в середині проводу.

Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників.

Обрізка проводу до 30 мм.

Вага 0,3 кг.

Довжина 205 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010139.

YF-053
Зняття ізоляції з проводів 

перерізом 0,9…6 мм².

Опресовування ізольованих
і неізольованих наконечників.

Обрізка проводу до 30 мм.

 Вага 0,15 кг.

Довжина 170 мм.

Упаковка блістер

Артикул A0170010140

HS-313
Зняття ізоляції з проводів 

перерізом

0,75; 1,0; 1,5; 
2,5; 4,0: 6,0 

мм².

Опресовування ізольованих 
і неізольованих наконечників 

перерізом

1,5; 2,5; 6 
мм².

Різання мідного проводу 
діаметром 0,25…6 мм.

Різання мідних та латунних 
гвинтів 

М2.5, 3.0, 4.0, 
5.0.

Упаковка блістер

Артикул A0170010019
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Аксесуари
Ìàòðèö³ äëÿ ìåõàí³÷íèõ ïðåñ³â HX

 HS-0650 (HX-50B)  HX-120 HX-150 HX-245В

Ëåçà äëÿ ã³äðàâë³÷íèõ íîæèöüËåçà äëÿ ã³äðàâë³÷íèõ íîæèöü

SC-16  SC-20

Ìàòðèö³ ã³äðàâë³÷íèõ ïðåñ³â

YQ-300 (YQK-300S): перерізи 10, 16, 25, 35, 50, 75, 95, 120, 150, 185, 240, 300 мм2

YQ-120: переріз 16 мм2.

Діаметри отворів  16; 20; 21,8; 22; 26,2; 32,5; 39; 54; 60,5; 64; 80 мм

Ð³çàêè äëÿ ã³äðàâë³÷íèõ ïðîñ³÷îê

Посадочне місце кругле або шестигранне. При замовленні необхідно уточнити.
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Íàáîðè ñàëüíèê³â äëÿ 

Ìàòðèöÿ äëÿ ³íñòðóìåíòó ÌÀÐ-60  ä³àìåòð 21,8 ìì.

Ìàòðèö³ äëÿ óí³âåðñàëüíîãî ³íñòðóìåíòó LAS-005

HP-70, SKP-15, YQ-120, YQ-300 (YQK-300S)

 Квадратні: 66×66, 77×77 мм.

Прямокутні: 64×38 мм.

тип «B» тип «N» тип «W»

Відсутня гарантія на аксесуари
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Íàáîðè ñàëüíèê³â äëÿ 

Ìàòðèöÿ äëÿ ³íñòðóìåíòó ÌÀÐ-60  ä³àìåòð 21,8 ìì.

Ìàòðèö³ äëÿ óí³âåðñàëüíîãî ³íñòðóìåíòó LAS-005

Для нотаток
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