
• В съответствие с DIN 1787/1973
• Съдържание на Cu – >99.9%
• Издържливост на опън: 200 ÷ 250 N/mm²

• Електрическо съпротивление:   < 1.754 µΩ cm
• Дебелина на калаеното (Sn) покритие  не по-малко от 3.0 µm
• За кабели 0.25-1000 mm²
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*ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

За повече информация, моля потърсете нашите търговско-технически консултанти.

Част от подходящите инструменти за кербоване на 
кабелни обувки CEMBRE тип А-М са както следва:

HN1 – механична преса с тресчотен механизъм 0.25-10 mm² (индентно кербоване)
HN5 – механична преса с тресчотен механизъм 10-16 mm² (индентно кербоване)
HN-A25 - механична преса с тресчотен механизъм 10-25 mm² (шестостенно кербоване)
TN70SE – механична преса 6-70 mm²  (индентно кербоване)
TN120SE – механична преса 10-120 mm²  (индентно кербоване)

HWE1 - механична преса с тресчотен механизъм, сменяеми пресформи
НТ51 – ръчна хидравлична преса 6-240 mm², 50kN
RH50 – хидравлична глава за кербоване 6-240 mm²(необходима е хидравлична станция)
B500ND – акумулаторна хидравлична преса 6-300 mm², 60 kN
B500 - акумулаторна хидравлична преса 6-300 mm², 63kN
HT131-C - ръчна хидравлична преса 10-400 mm², 130kN
B1350-C - акумулаторна хидравлична преса 10-400 mm², 132 kN
B1300-C - акумулаторна хидравлична преса 10-400 mm², 132kN
B68M-P18 – акумулаторна хидравлична станция 700 bar (за хидравлични глави за кербоване до 230 kN)

СКАНИРАЙ
ТУК, ЗА ДА ВИДИШ

ВИДЕОКЛИПА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100, e-mail: tools@euromarket.bg
www.euromarket.bg   

Пловдив 032/ 962 310
Стара Загора 042/ 600 699
Бургас  056/ 859 660
Варна  052/ 575 400

Русе  082/ 870 104
Плевен  064/ 600 082
Велико Търново 062/ 690 003
Благоевград 0884 802 485 

Медни кабелни обувки тръбен тип 
с инспекционен отвор, серия А-М*

е последно поколение 
индустриален термо-

трансферен принтер предназначен да 
отпечатва маркировки с изключителен 

широк спектър на приложенение 

Произведени от чиста електротехническа 
мед,закалени, галванично покалаени.
Размерът на кабелните обувки е внимателно 
подбран, за да осигури максимално добри 
електрически и механични показатели.
За широк спектър от приложения. 
Отговарят на строгите европейски 
изисквания за качество. Притежават 
всички необходими сертификати и 
декларация за съответствие.
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