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Een sterk DUO!
1000 V
De bekende en vertrouwde CIMCO-kabelschaar DUOCUT
voor koperen en aluminium kabels krijgt versterking: de
CIMCO-kabelschaar DUOCUT 12!
Net als bij de “kleine” DUOCUT onderscheidt de DUOCUT
12 zich door twee verschillende snijvlakken: het eerste, kleinere
precisiesnijvlak knipt losse aders door met een diameter tot max.
10 mm. Het tweede, grotere precisiesnijvlak ligt dichter bij het
scharnier, om mantelleidingen tot een diameter van 12 mm door
te knippen.
De handkracht wordt optimaal opgenomen en vergemakkelijkt
zo het doorknippen. Beide snijvlakken garanderen vervormingsvrij en nauwkeurig doorknippen van de kabels.
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DUOCUT-kabelschaar
• Dubbel snijvlak:
1. Groot snijvlak voor mantelleidingen tot max. 10 mm ø
2. Klein snijvlak voor losse aders tot max. 4 mm ø
• De tanggrepen kunnen tot wel 140° worden geopend,
waardoor in de lengte doorsnijden mogelijk is
• Met meercomponentenhandgreep
• VDE-/GS-getest
• Conform DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
• Uitvoering: 160 mm
• Gewicht: 175 g
CIMCO-artikelnr. 12 0108 

€ 30,50

DUOCUT 12-kabelschaar
• Dubbel snijvlak:
1. Groot snijvlak voor mantelleidingen tot max. 12 mm ø
2. Klein snijvlak voor losse aders tot max. 10 mm ø
• De tanggrepen kunnen tot wel 140° worden geopend,
waardoor in de lengte doorsnijden mogelijk is
• Met meercomponentenhandgreep
• VDE-/GS-getest
• Conform DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
• Uitvoering: 200 mm
• Gewicht: 300 g
CIMCO-artikelnr. 12 0112 

€ 35,00

Met ruime voorsprong beter!
De staafvormige CIMCO-stripper voor inbouwdozen is bij uitstek
geschikt voor werkzaamheden in inbouw- en aftakdozen.
De op diepe inbouwdozen afgestemde gereedschapslengte
biedt de gebruiker bijzonder comfort: werken vóór de inbouwdoos is heel gemakkelijk en de kabel kan zonder problemen
worden gestript.
Vingers hebben voldoende afstand tot de scherpe randen van
de doosopening en de handgreepzone met zachte componenten
biedt voldoende krachtoverbrenging naar de gereedschapspunt.
De snijdiepte hoeft niet op de desbetreffende diameter te
worden ingesteld, omdat de vier speciaal gevormde messen
zich automatisch instellen op de desbetreffende ronde kabel.
Staafvormige stripper voor inbouwdozen
• Voor alle gangbare ronde kabels met een ø van
8 - 13 mm
• Met titanium-nitride gecoate messen garanderen een
zeer lange levensduur en een heel goed glijvermogen
• Betrouwbare grip door ergonomische, niet-glijdende
2-componentenhandgreepzone
• Door de plaatsing van vier messen minder kracht
nodig en hogere precisie
• Tekstveld vereenvoudigt de personalisatie van de stripper
• Lengtemaatverdeling
• TÜV/GS-getest
CIMCO-artikelnr. 12 2027 
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€ 22,00

Stralend mooi!
De nieuwe LED-penlamp van CIMCO in zakformaat onderscheidt zich door de twee uitlichtingsvarianten. Met behulp van de
omschakelknop kan men kiezen tussen oppervlakte-uitlichting ❶
en puntuitlichting ❷.
De Li-ion-batterij van de penlamp kan via de afsluitbare USBaansluiting aan de onderkant probleemloos worden opgeladen.

❶

❷

De praktische bevestigingsclip voor overhemd- of broekzak is
voorzien van twee sterke magneten. Deze zorgen voor een betrouwbare bevestiging op alle metalen voorwerpen. Door het klikmechanisme van de clip blijft de lamp in de gewenste positie staan.

Een praktische aanvulling!
Wat maakt de bekende CIMCO-kabelstripper Coaxi voor
coaxkabels nog beter?
Het is de kleine zwarte dopsleutel-schroevendraaier aan het uiteinde van de kabelstripper, die de installateur veel tijd en moeite
bespaart, vooral bij installatiewerkzaamheden op ladders.
De dopsleutel-schroevendraaier in de maat SW 11 wordt vanaf
nu als toebehoren bij de kabelstripper COAXI geleverd. Het
uitbreiden van bestaande gereedschappen is uiterst eenvoudig.
Hoe wordt de nieuwe dopsleutel-schroevendraaier gebruikt?
Voor het inleggen wordt de kabelstripper geopend en het nokje van
de dopsleutel-schroevendraaier wordt onder de as aan het achterste uiteinde geplaatst. De dopsleutel-schroevendraaier wordt naar
beneden gedrukt tot deze hoorbaar vastklikt.
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Kabelstripper COAXI

Dopsleutel-schroevendraaier SW 11 - toebehoren

• Voor alle gangbare kabels met een ø van 4,8 - 7,5 mm
• Zeer geschikt voor coaxkabel (antennekabel)
• Vanaf nu inclusief dopsleutel-schroevendraaier SW 11

• Van hoogstijve, met glasvezel versterkte kunststof
• Voor het vastdraaien van F-stekkers (HEX 11)
• Voor het uitbreiden van de kabelstripper COAXI

CIMCO-artikelnr. 12 0027 

CIMCO-artikelnr. 12 2127 

€ 18,90

€ 3,50

LED-penlamp
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• Omschakelbaar van oppervlakte- naar puntuitlichting
• Uitgerust met een Li-ion-batterij 3,7 V 300 mAh,
oplaadbaar via USB-aansluiting
• Micro-USB-kabel bij de leveringsomvang inbegrepen
• Overlaadbeveiliging
• Bevestigingsclip met 2 geïntegreerde sterke magneten voor
betrouwbare bevestiging op metalen oppervlakken
CIMCO-artikelnr. 11 1524

€ 32,00

Buitengewoon nauwkeurig!
De nieuwe CIMCO-waterpassen met digitale weergave overtuigen door een snelle en nauwkeurige meting van de schuinte.
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De digitaal weergegeven meetwaarden kunnen gemakkelijk
worden afgelezen en zijn bijzonder nauwkeurig: 0,1° max. afwijking
in normale- en verticale stand; 0,2° in andere posities. De waterpassen zijn met name geschikt voor het instellen en overbrengen
van hoekmetingen evenals voor het vaststellen van de hoek en
loodlijn. Bij het bereiken van 0°, 45° en 90° klinkt een zoemend
geluid.
De regendichte en stofresistente waterpassen kunnen dankzij
de grote siliconentoetsen ook met handschoenen
gemakkelijk worden bediend.

❶
❷
❶ Professionele digitale magnetische waterpas met

laserpointer
• Plumb-Site® Dual-View™-libel, acrylglas-bloklibellen,
stootvaste eindkappen
• 45° schuin staand LCD-display met achtergrondverlichting,
draait niet mee wanneer de waterpas wordt omgedraaid
• Functie HOLD (vasthouden)
• Functie MODE (modus): graden/procenten/schuinte
• Nieuwe kalibratie-functie en “False Zero”
• Geheugenopvraag met max. 9 metingen
• 9V-accu met accuweergave
• Twee fijn gefreesde meetvlakken met zeldzame aardemagneten
• Laserpointer lijnt de schuinte van de waterpas op een
verwijderd punt uit tot max. 50 m
• 1/4"-schroefdraad in de bodem van de behuizing voor
eenvoudige bevestiging op een statief
• Lengte: 60 cm, gewicht: 740 g
CIMCO-artikelnr. 21 1534 

❷ Professionele digitale magnetische waterpas
• Plumb-Site® Dual-View™-libel, acrylglas-bloklibellen,
Ergo Grip™-handgrepen, stootvaste eindkappen
• 45° schuin staand LCD-display met achtergrondverlichting,
draait niet mee wanneer de waterpas wordt omgedraaid
• Functie HOLD (vasthouden)
• Functie MODE (modus): graden/procenten/schuinte
• Nieuwe kalibratie-functie en “False Zero”
• Geheugenopvraag met max. 9 metingen
• 9V-accu met accuweergave
• Twee fijn gefreesde meetvlakken met zeldzame aardemagneten
• Lengte: 60 cm, gewicht: 686 g
CIMCO-artikelnr. 21 1532 

€ 105,00

www.cimco.de
Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig zolang
de voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke btw – verkoop uitsluitend via de vakgroothandel.
07 0355 NL5/18

€ 75,00

