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Flexi-crimp 6

De nieuwe perstang voor adereindhulzen

De volgende dimensie persgereedschappen
Met de nieuwe perstang voor adereindhulzen Flexi-Crimp 6 zet CIMCO de deur open voor
persgereedschappen van de volgende dimensie. De ondertussen in de adereindhulstechniek gevestigde zeskantpersing zorgt voor optimale persvormen, waarmee de gebruiker ook in krappe
kamermaten moeiteloos kan werken. De nieuwe Flexi-Crimp 6 verwerkt nu voor de eerste
keer doorsnedes van 0,08 tot 16 mm² (voor losse aders) evenals 2 x 0,5 tot 2 x 10 mm² (voor
Twin-adereindhulzen) met slechts één stuk gereedschap. De doorsnede wordt vóór het vastpersen ingesteld, de zijdelingse toevoer van de adereindhulzen vereenvoudigt de werkzaamheden.
• Doorsnedes van 0,08 tot 2 x 10 mm²
(voor het vastpersen van adereindhulzen conform DIN 46228 deel 1 + 4)
• Zijdelingse hulstoevoer
• Zeskantpersing voor krappe aansluitmaten
• Zelfinstellende aanpassing op de gewenste adereindhulsgrootte
•	Gelijkblijvend hoge crimpkwaliteit door geforceerde
blokkering (ontgrendelbaar)
• Gewicht: 380 g
CIMCO-artikelnr. 10 1950
€ 129,00
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Beproefde kwaliteit
met een nieuw lamelsysteem
Gigant-gereedschapskoffer-trolley pro
Het Gigant-koffersysteem bepaalt de nieuwe norm! De Gigant-gereedschapskoffer heeft zijn
betrouwbaarheid al in grote delen van de elektrobranche bewezen. De koffer beschermt zijn
inhoud tegen water en stof, is luchtdicht, zuur- en drukbestendig, stootvast en nagenoeg onverwoestbaar. Met de nieuwe Gigant PRO verschijnt nu een nog comfortabelere variant op de
markt. Bij gelijke afmetingen en kwaliteiten overtuigt de Gigant PRO door het nieuwe lamelsysteem van de gereedschapsplaten. Hierdoor worden de gereedschappen netjes, ruimtebesparend en veilig in de koffer opgeborgen en bij onopzettelijk vallen of omvallen van de koffer
permanent beschermd.
•	Robuuste gereedschapskoffer voor inspannende dagelijkse werkzaamheden
• Conform IP67 beschermd tegen water en stof, luchtdicht, stootvast, zuur- en drukbestendig
• Zuurvaste bouten in de scharnieren en een rubberen afdichting in de kofferschaal beschermen
de inhoud van de koffer tegen externe invloeden
• Twee scharniersluitingen aan de voor- en zijkant met een nieuw 2-trapsmechanisme om de
koffer eenvoudiger te kunnen openen
• Drie extreem brede en stevige grepen zorgen voor optimaal draagcomfort, de trolleygreep
kan voor het rijcomfort op de onderste en bovenste positie worden vastgezet
• Uitgerust met telkens twee gereedschapsplaten in het kofferdeksel en in het bodemvak van
de koffer; de onderste gereedschapsplaat in het bodemvak ligt op tussenstukken, de tweede
gereedschapsplaat rust stevig op een afstand van 50 mm tot de onderste op vier metalen
hoeken
• Afmetingen: 630 x 490 x 300 mm
• Gewicht leeg: 14,5 kg
CIMCO-artikelnr. 17 0094
€ 571,00

Ter compensatie
van de overdruk is
de koffer uitgerust
met een handventiel.

Twee stevige wielen
waarborgen een
veilig transport.

Gigant-gereedschapskoffer-trolley COMPACT
Acht beveiligingsmogelijkheden
rondom de greepzones kunnen van
beugelsloten worden voorzien.

De compacte versie in de Gigant-serie. Als kleine, handzame trolley is
de koffer voorzien van drie gereedschapsplaten, waarvan twee het comfortabele lamelsysteem hebben en één het vakkensysteem. De Gigantgereedschapskoffer-trolley Compact is voorzien van alle voordelen
van de Gigant-serie (zie details CIMCO-artikelnr. 17 0094). Wat deze
koffer onderscheidt zijn het gewicht en de afmetingen.
• Afmetingen: 600 x 370 x 250 mm
• Gewicht leeg: 7,5 kg
CIMCO-artikelnr. 17 0098
€ 337,50

Het nieuwe lamelsysteem zorgt
voor individuele geordendheid.

Het kofferdeksel wordt door twee
schokdempers in de juiste stand
gehouden.
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De specialist

+

voor heel bijzondere eisen
Gigant-gereedschapskoffer-trolley e-mobiliteit
E-Mobiliteit is wereldwijd een zeer belangrijk onderwerp. De markt zal in de komende jaren overspoeld worden met elektrische auto’s, waardoor het aanleggen van laadpunten en het repareren van
elektrische auto’s veelvoorkomend werk zal worden. Daarvoor heeft u een speciale uitrusting nodig,
die geschikt is voor werkzaamheden onder spanning. De 40-delige Gigant-gereedschapskoffer-trolley
e-mobiliteit biedt u een solide basisuitrusting VDE-gereedschappen, die speciaal zijn ontworpen
voor de reparatie van elektrische auto’s, een persoonlijke beschermingsuitrusting en toebehoren. In
deze koffer zijn uw kwaliteitsgereedschappen beschermd tegen water en stof opgeborgen. Zo wordt
een veilige reparatie door de vakman gewaarborgd.
• Afmetingen: 630 x 490 x 300 mm
• Gewicht: 23,1 kg
Uitvoering
VE
Gigant-gereedschapskoffer-Trolley ROOD
1
Momentsleutel 1/4", 5 – 25 Nm
1
Verlengstuk 1/4", 75 mm
1
Verlengstuk 1/4", 100 mm
1
Verlengstuk 1/4", 150 mm
1
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4", 6 mm
1
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4", 7 mm
1
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4", 8 mm
1
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4", 10 mm
1
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4", 11 mm
1
Set VDE-momentschroevendraaiers, 9-delig
1
Magneetpins
1
Magnetische heffer, geïsoleerd
1
1000V-afdekdoek, 1200 x 1200 x 1,6 mm
1
Kunststof 1000V-klem, 160 mm
2
1000V-opsteektule nr. 1
3
1000V-opsteektule nr. 2
3
1000V-opsteektule nr. 3
3
1000V-opsteektule, ø 10 mm
1
1000V-opsteektule, ø 20 mm
1
Waarschuwingssticker
1
Assortiment VDE-schroevendraaiers 1000 V ELEKTRO-MEGA-DRIVE, 13-delig 1
Enkelzijdige 1000V-steeksleutel, SW 8
1
Enkelzijdige 1000V-steeksleutel, SW 10
1
Enkelzijdige 1000V-steeksleutel, SW 13
1
Enkelzijdige 1000V-steeksleutel, SW 17
1
Enkelzijdige 1000V-steeksleutel, SW 19
1
Enkelzijdige 1000V-steeksleutel, SW 22
1
1000V-combinatietang, 185 mm
1
1000V-telefoontang kunststof, 180 mm
1
1000V-grijptang kunststof, 180 mm
1
1000V-telefoontang met gebogen bek, 200 mm
1
1000V-telefoontang met rechte bek, 200 mm
1
1000V-zijkniptang, 160 mm
1
Universeel isolatietape, rood
1
AC-/DC-spanningtester tot 690 V
1
Isolerende 1000V-veiligheidshandschoenen, maat 10
1
Tricot onderhandschoenen
1
Isolerende overschoenen, mt. 43 – 46
1
1000V-gelaatsscherm voor elektriciens
1
Als optie hierbij bestelbaar (niet standaard bij de koffer inbegrepen):
1000V-isolatiemat, 1000 x 1000 x 3 mm
1
Geïsoleerde telescoopstang (45 kV)
1
Reddingshaak met spanningsindicator (127 V – 90 kV)
1
1000V-kabelsnijder
1
Geïsoleerde laarzen, mt. 43
1

CIMCO-artikelnr. 17 6836
€ 3.256,10
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14 0228
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14 0296
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12 0182
14 0220

GIGANT-gereedschapskoffertrolley ROOD
Deze koffer is ook verkrijgbaar als ongevulde versie, en
werd als speciale variant voor gebruik op het gebied van
VDE of e-mobiliteit in het rood geproduceerd.
• Afmetingen: 630 x 490 x 300 mm
• Gewicht leeg: 14,5 kg
		
		

CIMCO-artikelnr. 17 0096
€ 514,50
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Daar kun je op vertrouwen –
praktische nieuwe gereedschapstrends!
Striptang Super 4 Pro
De SUPER 4 PRO is een ergonomische, automatische striptang
voor massieve en flexibele geleiders met een pvc-isolatie van 0,2
tot 6,0 mm2 die een zijkniptang voor geleiders tot 2,5 mm2 heeft.
De striptang stelt zich door het speciale aftastsysteem automatisch
in op de kabeldoorsnede en verhindert op die manier dat de inwendige geleiders en litzedraden worden beschadigd.

•	Nieuwe techniek: Door een uitgekiend nieuw kabelgeleidingselement wordt het strippen vergemakkelijkt,
zodat de Super 4 Pro in tegenstelling tot zijn voorgangermodel een groter spectrum aan kabels met verschillende pvc-kabelmengsels kan strippen. Om seriewerkzaamheden eenvoudig en foutloos uit te voeren, kan de
striplengte met behulp van de instelbare lengteaanslag op
6 tot 15 mm worden vastgezet.
•	Robuust: De Super 4 Pro is een zeer robuust stuk gereedschap, dat ook in lastige omgevingen voor permanent
goede stripresultaten zorgt. Verontreinigingen kunnen
eenvoudig door het gebruik van perslucht worden verwijderd. De messen kunnen moeiteloos worden vervangen.
•	Ergonomisch: De nieuw vormgegeven ergonomische
tweecomponenten-tanggreep maakt een optimale
krachtoverbrenging op de tang mogelijk. Met de smalle
tangbek kunnen werkzaamheden op moeilijk bereikbare
plaatsen worden uitgevoerd.
CIMCO-artikelnr. 10 0784
€ 24,95

Met praktische zijkniptang voor geleiders
tot 2,5 mm2.

CIMCO-vuilniszak voor zwaar afval
De extreem sterke en belastbare CIMCO-vuilniszakken
voor zwaar afval zijn met hun inhoud van 40 liter ideaal
voor het transport van materialen zoals puin of voor de
afvoer van allerlei soorten afval. Volumineuze en hoekige
materialen worden veilig en betrouwbaar verpakt.
• Materiaal: polyethyleen
•	Afmetingen: 500 x 800 mm
• Inhoud: 40 l
• Dikte: 0,15 mm/150 mµ
•	Kleur: transparant-mat
•	VPE: 10 stuks
CIMCO-artikelnr. 14 5000
€ 5,50
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Ratelschroevendraaierset, 18-delig
De ratelschroevendraaierset incl. roltas is een innovatief product om schroeven mee
vast en los te draaien. De schroevendraaier kan naar keuze rechtsom of linksom draaien, de opname is 3-voudig in de werkhoek verstelbaar (0°, 45° of 90°). Met het gecombineerde gereedschapsopzetstuk kunnen zowel normale zeskantbits als doppen met
een vierkantopname worden bevestigd, door de houder eenvoudig te verschuiven.
De tweecomponenten-handgreep zorgt voor slipvrij werken zonder vermoeid te raken. De 12 inbegrepen bits worden ruimtebesparend en veilig in de greep opgeborgen. In de roltas worden 5 doppen en de schroevendraaier zelf veilig opgeborgen.

De 12 inbegrepen bits
worden veilig in de
greep opgeborgen.

Leveringsomvang:
•	Telkens één bit voor:
Gleufschroeven 2,5 x 0,4 mm, 4,0 x 0,8 mm
Kruiskopschroeven Phillips PH 1, PH 2
Kruiskopschroeven Pozidriv PZ 1, PZ 2  
Speciale schroeven met combiprofiel PZ/FL 1, PZ/FL 2
Zeskantschroeven 4 mm, 5 mm
Torx®-schroeven T15, T20
• Dopsleutelinzetstukken: SW 7, SW 8, SW 10, SW 11, SW 13
•	Roltas
CIMCO-artikelnr. 11 4866
€ 59,00

Spanningtester met FI-/RCD-activering
De universeel bruikbare spanningtester met draaiveldrichtingscontrole, doorgangsmeting, eenpolige fasecontrole en activeringscontrole voor FI-/RCD-veiligheidsvoorzieningen wordt geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften
en waarborgt veilig en betrouwbaar werken.
• Geconstrueerd conform IEC 61243-3:2014
• Meetcategorie (CAT.) IV 600 V
• Gelijk- en wisselspanningscontrole tot 690 V
•	Polariteitsweergave en eenpolige fasecontrole
•	Tweepolige draaiveldrichtingsbepaling tegen aarde
•	Activeringstest voor aardlekbeveiligingen
• Meetpuntverlichting d.m.v. witte led
•	Automatisch in- en uitschakelen
• Doorgangsmeting
• Meetpuntverlichting d.m.v. witte led
• IP64 (IEC60529)

70545 NL PP2/20

CIMCO-artikelnr. 11 1438
€ 99,00

www.cimconederland.nl
Technische
wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.
70507 PP2/20
Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke btw – verkoop uitsluitend via de gespecialiseerde groothandel.

Met lastbijschakeling
voor FI-controle.

