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Тази стяга има здрава конструкция от масивни отливки. Винтът 
позволява максимално притискане към обработваното изделие. 
Подходящи до 600 ампера.

Стяга CC11                                                                      0701 400 000

Стяга CC11

Магнитни клеми за кабел маса с голяма сила на захващане, които 
позволяват прикрепване към всякакъв железен предмет. Тези 
клеми осигуряват голяма контактна площ и малко прегряване 
благодарение на малкото съединения в конструкцията.

Магнитна клема 400 A (35%) 0000 500 415 
Магнитна клема 600 A (35%) 0000 500 416

Магнитни клеми за кабел маса

Щипки и стеги за кабел маса

EG 600 е една изключително здрава стяга за кабел маса, изработена 
от месинг. Заваръчният кабел се прикрепва, ползвайки винт с 
вътрешен шестостен, а клемата има максимален отвор от 50mm и 
допустимо токово натоварване от 600 ампера. JK3 е C-C-образна 
клема, галванизирана, с максимален отвор от 48 мм и допустимо 
токово натоварване от 500 ампера.

EG 600, 600 A (35%) 0160 288 001
JK3, 500 A (35%) 0000 103 588

Стяга за кабел маса EG 600 и JK3

MK 150 е напълно галванизирана щипка за кабел маса с максимален 
отвор от 50 мм. MP 200, MP 300 и MP 450 са здрави щипки за кабел 
маса с голяма сила на захвата за постигане на добър контакт. 
Максималният отвор за MP 200 е 50 мм, 55 мм и 60 мм за MP 300 
и MP 450 съответно.

MK 150, 150 A (35%) 0682 103 801
MP 200, 200 A (35%) 0367 558 880
MP 300, 300 A (35%) 0682 103 803
MP 450, 450 A (35%) 0000 419 450

MK 150, MP 200, MP 300 и MP450

Чукчето за изчукване на шлака SH2 е изработено от специална 
висококачествена стомана и има удобна за потребителя дръжка.
SH3 е малко чукче със секач, връх и стоманена дръжка с 
пластмасова облицовка за хващане.

Чукче за шлака SH2                                                       0000 663 000
Чукче за шлака SH3                                                       0683 200 001

Чукче за изчукване на шлака SH2 и SH3


