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KÁBELVÁGÓ, CSUPASZÍTÓ ÉS PRÉSSZERSZÁMOK

Ergonomikus 
markolatkialakítás
Az ergonomikus nyélkiképzés és a 

speciálisan megtervezett markolat révén 

az Unior fogók minimális megterheléssel 

maximális kényelmet, valamint kiemelkedő 

hatékonyságot biztosítanak a munka során.

Felületvédelem
A fogók kiváló minőségű, továbbfejlesztett 

acélötvözetből készülnek. Számos változat 

további króm felületvédelemmel is 

rendelkezik.

Kiemelkedő precizitás
A tökéletes formának és a csúcstechnológiát 

képviselő előállításnak köszönhetően 

az Unior fogók minden általános, vagy 

különleges alkalmazási helyzetben precíz 

megfogást garantálnak.

Rugalmas alkalmazás
A szerszám tökéletesen igazodik az adott 

feladathoz, nincs szükség felesleges 

erőfeszítésekre.

Vágás

Csupaszítás

Préselés, lezárás
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580/1BI

585/6

585.1/7

461/1BI 466/1BI

L A

609238 170 22 10 339  4B 

609239 230 22 17 444  4B 

L A

615226 550 38 23 2080  1D 

616732 800 42 39 3660  1D 

618620 550 354  1E 

618621 800 810  1E 

L B A C

607883 140 19 9.5 18 169  4B 

607884 160 22.5 10 22 214  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607883 140 1,6 2,0

607884 160 1,6 2,5

L B A C

617686 160 23.5 10 20.5 214  4B 

608850 180 28 11 20 313  4B 

608837 200 27 11 21 344  4B 

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

617686 160 1,6 2,5

608850 180 1,8 3,0

608837 200 2,0 3,5

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

4

139

582/3P

583/6

583.1/7

380

385H

385G

385.1H

462/1BI

L C

601127 150 52 81  4B 

L

605418 195 1 295  1E 

609405 210 1.5 385  1E 

L

605419 1" 195 64  1E 

609406 1.5" 215 67  1E 

610925 0.2 - 6 117  1E 

610930 4 - 28 91  1E 

610931 4 - 28 92  1E 

623377 20  1E 

L B A C

624059 160 22,5 10 22 214  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624059 160 1,6 2,5
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Kábelvágó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• felületkezelés: krómozott (EN 12540)
• fej polírozott
• megerősített, kétkomponensű markolat
• markolaton kidomborodó UNIOR márkajelzés

Fontos!

• acélhuzal nélküli kábelek vágásához

Kábelvágó
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, teljes 

anyagában nemesített
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített 

műanyag markolat
• vágóélek külön induktívan edzettek
• cserélhető vágópofák

Fontos!

• acél vezetőhuzal, vagy belső acélköpeny 
(páncélozás) nélküli kábelek vágásához

Cserélhető fej 585/6 
kábelvágóhoz

Oldalcsípőfogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej polírozott
• felületkezelés: krómozott (EN 12540)
• megerősített, kétkomponensű markolat
• ISO 5749 szabvány szerint

Erősített oldalcsípőfogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej polírozott
• felületkezelés: krómozott (EN 12540)
• megerősített, kétkomponensű markolat
• ISO 5749 szabvány szerint

vágási képesség (10 N = 1 kg)

vágási képesség (10 N = 1 kg)

Villanyszerelő olló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• felületkezelés: nikkelezett
• mártott műanyag markolat

Műanyagcső-vágó olló
• anyaga: vágóél - rozsdamentes molibdén-

acél, nyelek - alumínium-ötvözet

Előnyök:

• racsnis vágási mechanizmus
• garantáltan derékszögű vágás

Használat

• PVC csövek vágásához (195 - 1"; 210 - 5" 
csőátmérőig)

Cserélhető vágóél 583/6 csővágó 
ollóhoz

Kábelcsupaszító fogó
• anyaga: poliamid

Előnyök:

• 5 - 12 mm tartományban állítható 
hosszütköző

• könnyen hozzáférhető, beépített oldalcsípő 
max. 2 mm vastagságig

Használat

• teljesen szigetelt, automatikus 
kábelcsupaszító fogó sodrott és normál 
kábeltípusokhoz, 0.2 - 6 mm² tartományban

Kábelkés horgos pengével
• anyaga: poliamid

Előnyök:

• a vágási mélység fokozatmentesen állítható, így a 
belső vezető nem sérülhet

• automatikus átállás körkörös vágásról 
hosszirányú vágásra

Használat

• pontos, gyors, és biztonságos csupaszítás minden 
általánosan használt kábeltípushoz, 4 - 28 mm² 
tartományban

Kábelkés egyenes pengével
• anyaga: poliamid

Előnyök:

• a vágási mélység fokozatmentesen állítható, így 
a belső vezető nem sérülhet

• automatikus átállás körkörös vágásról 
hosszirányú vágásra

Használat

• pontos, gyors, és biztonságos csupaszítás minden 
általánosan használt kábeltípus esetében, 4 - 28 
mm² tartományban

Penge 385H kábelkéshez

Multifunkciós oldalcsípőfogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• vágóélek induktívan edzettek
• fej polírozott
• felületkezelés: krómozott (EN 12540)
• megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

• szigetelés eltávolításához egyeres vezetékeknél (1,5 
mm² és 2,5 mm²)

vágási képesség (10 N = 1 kg)

JELLEMZŐK
461/1BI, 461/4G, 461/4P

Vágás Vágás, Csupaszítás
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514/1BI

514/1BI

L B D A C

612782 160 16 2.5 9 49 141  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

612782 160 1,6 2,0
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427/4CG

427/4DG
427/4AG

427/4AG

621552 378  1G 

621553 401  1G 621550 433  1G 

1

11

Multifunkciós villanyszerelő fogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej polírozott
• felületkezelés: krómozott (EN 12540)
• megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

• 7 különböző funkció
• fogazott pofa
• ergonomikus formájú markolat
• extra erős megfogás
• Extra erős megfogás - a nyelek alakja és 

kialakítása nagyobb erőkart képez a használat 
során, ezáltal jobb stabilitást és hatékonyabb 
erőátvitelt biztosít.

• Hosszú élettartam és tartósság.
• A fogazott pofa csúszásbiztos, ezáltal a kábelek, 

vezetékek jobban megfoghatók.

Használat

• Kemény vezetékek felcsavarásához és gyűrűk 
hajlításához 3.5 mm átmérőig. Gyűrűk jobb és 
bal irányba is hajlíthatók, mivel a fogó mindkét 
oldalon rendelkezik a megfelelő fogazással.

• A pofa köszörült szakasza sérülékeny felületű 
tárgyak megfogására szolgál.

• A fogó használható szigetelt kábelsaruk 
préseléséhez.

• Szigetelés eltávolítása 2.2 - 3.0 mm átmérőjű 
vezetékeknél.

• Szigetelés eltávolítása 3.5 - 4.0 mm átmérőjű 
vezetékeknél.

• Vezetékek vágása 2.2 mm - 4.0 mm átmérők 
között.

• Kábelsaruk préselése 4.0 mm átmérőig.

vágási képesség (10 N = 1 kg)

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

• a speciálisan kifejlesztett pofák biztosan tartják a 
vezetéket a csupaszítás során

Használat

• a forgatható gombbal a szerszám pontosan 
beállítható a vékonyabb AWG 30 (0.05 mm²) és a 
vastagabb AWG 8 (8 mm²) vezetékekhez

• szigeteletlen AWG 22-10 (1.5-6.0 mm²) kábelsaruk 
préselése

• szigetelt AWG 22-10 (1.5-6.0 mm²) kábelsaruk préselése
• gépkocsi gyújtáskábel-saruk (7-8 mm) préselése

Moduláris présfogó
• anyaga: acéllemez
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

• pontos préselés a párhuzamos profilnak 
köszönhetően

Használat

• 4, 6, és 8 pólusú RJ 10 (7.65 mm széles), RJ 11/12 
(9.65 mm széles), és RJ 45 (11.68 mm széles) 
csatlakozókhoz

• árnyékolatlan telefonkábelek vágásához és 
csupaszításához

• további csupaszító eszközzel kerek kábelekhez
• darabolóval és szétválasztó késsel 6 és 12 mm széles 

szalagkábelekhez

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

• erős fém présprofil
• megerősített rugó a hosszabb élettartam érdekében
• a négyszögletes préselés jobb érintkezést biztosít a 

hagyományos profilhoz viszonyítva

Használat

• 0.08-10 mm² / AWG 28-7 érvéghüvelyekhez

Kábelsaruk préselése 4.0 mm 
átmérőig.

A fogó használható szigetelt 
kábelsaruk préseléséhez.

Kemény vezetékek 
felcsavarásához és gyűrűk 
hajlításához 3.5 mm átmérőig. 
Gyűrűk jobb és bal irányba 
is hajlíthatók, mivel a fogók 
mindkét oldalon rendelkezik a 
megfelelő fogazással.

Megerősített, kétkomponensű 
markolat.

A pofa köszörült szakasza 
sérülékeny felületű tárgyak 
megfogására szolgál.

Szigetelés eltávolítása 2.2 - 3.0 
mm átmérőjű vezetékeknél.

Vezetékek vágása 2.2 mm - 4.0 
mm átmérők között.

A fogazott pofa csúszásbiztos, 
ezáltal a kábelek, vezetékek 
jobban megfoghatók.

Szigetelés eltávolítása 3.5 - 4.0 
mm átmérőjű vezetékeknél.

Automatikus önbeálló funkció a 
megfelelő vezetékmérethez.

Négyszögletes préselés. A nagy precizitású sajtolópofák a 
szorítóhüvelyt mindig pontosan a 
megfelelő formára préselik.

Préselés, lezárás Préselés, lezárás
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427/2FG

428/4

428.1/4

428.1/4AG

426/3A

 

426/3B

478/1BI

621555 6 - 50 1350  1D 

L

602327 0.5 - 6 240 575  1E 

602328 161  1E 621955 57  1E 

L

601138 0.5 - 6 220 512  1E 

L

601139 0.5 - 10 220 484  1E 

L B A C

607882 160 0.6-10 18 9 40 178  4B 
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428/4AGPB 428.2/4AG

428.3/4AG

428.4/4AG

425/4A

425/4B

621557 1315  1G 

621956 55  1E 

621957 74  1E 

621958 55  1E 

L

601136 1.5 - 6 240 320  1E 

L

601137 1.5 - 6 240 320  1E 

1

1

1

1

5

5

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• profilok 38-40 HRC keménységre edzve
• rendkívül könnyen kezelhető

Előnyök:

• hatszögű préselés
• a megfelelő keresztmetszetet a forgó profiltárcsák 

állítják be
• a présprofilok 6 pozícióba forgathatók: 6, 10, 16, 

25, 35, 50 mm²
• az áttétel finom erőátvitelt tesz lehetővé

Használat

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• pofák speciális szerszámacélból kovácsolva, teljes 

anyagukban nemesítettek
• az áttétel nagy nyomást biztosít kisebb erőkifejtéssel
• megerősített műanyag markolat
• cserélhető fejjel
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)

Használat

• szigetelt sarukhoz (0.5-6 6mm²)

Javítókészlet 428/4 présfogóhoz
• cserélhető fej és présprofil

Présfogó-készlet cserélhető 
présbetétekkel, műanyag dobozban
• anyaga: acéllemez
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• megerősített, kétkomponensű markolat
• doboz mérete: 307 x 260 x 55 mm

Előnyök:

• a racsnis préselési rendszer megbízható munkát 
garantál

• gyorsan cserélhető rendszer 4 különböző présbetéttel

Használat

• szigetelt AWG 12-10 / 16-14 / 22-18 (4-6 / 1.5-2.5 / 0.5-
1.0 mm²) sarukhoz

• szigeteletlen AWG 14-6 (0.2-16 mm²) sarukhoz
• AWG 22-6 (0.5-16 mm²) érvéglezáró hüvelyekhez
• RG-58 és RG-59/62 BNC/TNC koaxális, valamint 

0.255 (6.48 mm²), 0.213 (5.41 mm²), 0.068 (1.72 mm²) 
hatszögű csatlakozókhoz

Présbetét szigetelt kábelsarukhoz, 
428/4AG présfogóhoz

Présbetét szigeteletlen 
kábelsarukhoz, 428/4AG 
présfogóhoz

Présbetét érvéglezáró 
hüvelyekhez, 428/4AG 
présfogóhoz

Présbetét koaxális és hatszögű 
csatlakozókhoz, 428/4AG 
présfogóhoz

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• pofák szerszámacélból, olajban edzettek, 

foszfátozottak
• nyelek nikkelezettek
• az áttétel nagy nyomást biztosít kisebb erőkifejtéssel

Használat

• szigetelt sarukhoz (0.5-6 mm²), illetve kábelek és 
vezetékek vágásához

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• pofák szerszámacélból, olajban edzettek, 

foszfátozottak
• az áttétel nagy nyomást biztosít kisebb erőkifejtéssel
• nyelek nikkelezettek

 
Használat

• szigeteletlen sarukhoz (0.5-10 mm²), illetve kábelek 
és vezetékek vágásához

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• teljes anyagában nemesített
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• megerősített műanyag markolat

Használat

• szigetelt és nem szigetelt zárt sarukhoz 
(1.5 - 6 mm²), illetve kábelvágáshoz és 
csupaszításhoz

Présfogó
• anyaga: acéllemez
• teljes anyagában nemesített
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• megerősített műanyag markolat

Használat

• szigetelt és nem szigetelt nyitott sarukhoz (1.5-6 
mm²), illetve kábelvágáshoz és csupaszításhoz

Vezeték-csupaszító fogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej polírozott
• felületkezelés: krómozott (EN 12540)
• megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti
• csupaszító kapacitás: 0.6 - 10 mm²

Préselés, lezárás Préselés, lezárás
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425/4AB

424/4P

503/4P

503/4AP

L

605806 1.5 - 6 240 320  1E 

L

607949 0.5 - 2.5 140 144  4B 

607950 0.25 - 16 180 258  4B 

L B A C

607863 140 17 9 35 99  4B 

L B D A C

607330 160 16 0.8 9 49 104  4B 
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Présfogó
• anyaga: acéllemez
• teljes anyagában nemesített
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• megerősített műanyag markolat

Használat

• nem szigetelt hagyományos és zárt sarukhoz (1.5-6 
mm²), illetve kábelvágáshoz és csupaszításhoz

Présfogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• fej kialakítása: finomköszörült
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• mártott műanyag markolat

Használat

• szigeteletlen érvéglezáró hüvelyekhez és sarukhoz 
(140 - 0.5-2.5 mm², 180 - 0.25-16 mm²)

Telefonfogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej kialakítása: finomköszörült
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• mártott műanyag markolat

Telefonfogó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej kialakítása: finomköszörült
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• mártott műanyag markolat

Préselés, lezárás




