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PNEUMATICKÉ STOLNÍ LISY 

PNB-4KE 

Pneumatický stolní lis s nožním ovládáním pro rozsah lisování 

od 0.25 do 16 mm2. 

Pneumatický, kompaktní, vysoce výkonný stolní lis s nožním ovládá-

ním. V základním vybavení je kombinovaná lisovací čelist umožňující 

lisování izolovaných a neizolovaných ukončovacích prvků (řada PK a 

KE) v rozsahu 0.3 – 10 mm2. Snadné ovládání, přesné a pravidelné 

zalisování. 

Technické údaje 

Provozní tlak:   6 barů (atm) 

Hmotnost:   6 kg 

Délka:    120 mm 

Výška:    300 mm 

Šířka:    160 mm 

Technické údaje 

Provozní tlak:   6-7 barů (atm) 

Hmotnost:   10.3 kg 

Délka:    130 mm 

Šířka:    370 mm 

Výška:    195 mm 

PNB-3 

Nářadí Typ ukončovacího materiálu  
Průřez vodiče 

(mm2) 

  PNB-3P* 
Izolované koncovky 

(červené, modré, žluté) 
0,25÷6 

  PNB-3PD 
Izolované koncovky 

(čelní vkládání) 
0,25÷6 

  PNB-3N1 Neizolované koncovky 0,25÷10 

  PNB-3N5 Neizolované koncovky 10÷16 

  PNB-3NN3 Koncovky s PA izolací 1,5÷10 

  PNB-3NN4 Koncovky s PA izolací 10÷16 

  PNB-3F/M RF-B, BF-B, RKF-B, BKF-B  0,5÷2,5 

* Lze vybavit volitelným příslušenstvím PNB3F/M pro lisování  

plně izolovaných polykarbonátových koncovek. 
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PNEUMATICKÉ STOLNÍ LISY 

PNB-1 
Pneumaticko-hydraulický stolní lis s nožním ovládáním vhodný pro sério-

vé práce a výrobní provozy. Zaručuje přesné a pravidelné zalisování. Ve 

volitelném příslušenství je široká řada výměnných čelistí pro různý rozsah 

ukončovacích prvků. 

Technické údaje 

Provozní tlak:   6 barů (atm) 

Hmotnost:   23 kg (bez čelistí) 

Délka:    180 mm 

Výška:    700 mm 

Šířka:    320 mm 

Objednací 

číslo 

Ochranný 

kryt * 
Typ ukončovacího materiálu  

Průřez vodiče 

(mm2) 

  PV-1 

PU-1 
Izolované 

koncovky 

Zelené 0,2-0,5 

  PR-1 Červené 0,25÷1,5 

  PB-1 Modré 1,5÷2,5 

  PG-1 Žluté 4÷6 

  KE 0.75-1 

PK-1 

Dutinky  KE, PK.. 

0,3 - 0,5 - 0,75 

  KE 2.5-1 1 - 1,5 - 2,5 

  KE 10-1 4 - 6 - 10 

  MTT 16-50 
ME-1 

16 

  MTT 25-50 25 

  N1-1 PU-1 

A 03-M.. S 1.5-.. 0,25 - 1,5 

A 06-M.. S 2.5-.. 1,5 - 2,5 

A 1-M.. S 6-.. 4 - 6 

  ME 1-50 PU-1 

Neizolované 

oka 

A1-M.. 4 - 6 

  ME 2-50 

ME-1 

A2-M.. S10-M.. 10 

  ME 3-50 A3-M.. 16 

  ME 5-50 A5-M.. 25 

  ME 7-50 A7-M.. 
35 

  ME 9-50 A9-M.. 

  ME 10-50 A10-M.. 
50 

  ME 12-50 A12-M.. 

  MN 2RF-50 

MN RF-1 
Oka s PA 

izolací 

ANE2-M.. 10 

  MN 3RF-50 ANE3-M.. 16 

  MN 5RF-50 ANE5-M.. 25 

  MN 7RF-50  
ANE7-M.. 

35 
ANE9-M.. 

Tabulka výměnných čelistí (na objednávku) 

* Dodává se standardně se strojem. 
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PNEUMATICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

PNB-6KE, PNB-7KE 
Snadno přenosné pneumatické nářadí zaručující vysoký pracovní výkon se 

snadným ovládáním. Nízká váha, vhodný tvar a přirozené držení v souladu 

s ergonomií, zaručují vysoký pracovní výkon bez negativních vlivů na ob-

sluhu. Nářadí má minimální nároky na údržbu a nepotřebuje v průběhu 

používání žádné seřizování a kalibraci. 

Technické údaje 

Provozní tlak vzduchu:  4-6 barů (atm) 

Přívodní hadice:  2 m (spirální - součást dodávky) 

Rozměry:   Ø 44 x 200 mm 

Hmotnost:   0,4 kg 

Připojení na rozvod 

tlakového vzduchu:  rychlospojka 

PNB-6KE-T, PNB-7KE-T 
Stolní provedení modelu PNB pro dílny se zásobníkem ukončovacích prv-

ků a nožním ovládáním. Obsluha má k dispozici obě ruce pro vlastní práci. 

Nářadí má minimální nároky na údržbu a nepotřebuje v průběhu používá-

ní žádné seřizování a kalibraci. 

Technické údaje 

Provozní tlak vzduchu:  4-6 barů (atm) 

Přívodní hadice:  2 m (spirální - součást dodávky) 

Rozměry:   Ø 140 x 200 × 70 mm 

Hmotnost:   1 kg 

Připojení na rozvod 

tlakového vzduchu:  rychlospojka 

Pracovní rozsah 

PNB-6KE-T       0.25 – 2.5 mm2 

PNB-7KE-T            4 – 10 mm2 

Pracovní rozsah 

PNB-6KE       0.25 – 2.5 mm2 

PNB-7KE            4 – 10 mm2 

78 



ELEKTRICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

ECT-KE2.5N Přenosný elektrický lisovací nástroj vhodný pro ukončovací prvky 

(dutinky řady PK a KE..) v rozsahu od 0.14 do 2.5 mm2. Proces lisování 

probíhá automaticky po vložení prvku do otvoru. Dojde k aktivaci vesta-

věného vnitřního spínače. 

Technické údaje 

Napětí:    220/230V AC, 50Hz 

Max. provozní teplota: 40oC 

Max. délka zalisování: 13 mm 
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Elektricko-pneumatický stolní lis s nožním ovládáním pro sériovou výrobu. 

Ukončovací prvky se dodávají v kruhových zásobnících. Pro menší série je 

možné použít ukončovací prvky v páscích. Proces podávání je automatický. 

Zaručuje vysoký výkon, přesné a pravidelné zalisování. 

Vyměnitelné kompaktní lisovací nástroje umožňují použití v širokém rozsahu 

lisovaných průřezů a různých druhů izolovaných ukončovacích prvků. 

STOLNÍ LIS 

ELB-3 

Technické údaje 

Napětí motoru:   220/230V AC, 50Hz 

Výkon motoru:  0,55kW, 2800ot./min 

Provozní tlak vzduchu: 6 barů (atm) 

Hmotnost:   41 kg 

Délka:    180 mm 

Šířka:    250 mm 

Výška:   620 mm 

Lisovací hlava Typ ukončovacího materiálu  
Průřez vodiče 

(mm2) 

  RA-3 
Izolované koncovky 

s polykarbonátovou izolací 

(červené, modré, žluté) 

0,25÷1,5 

  BA-3 1,5÷2,5 

  GA-3 4÷6 

  KE 1A-3 0,5÷1 
Izolované koncovky v páscích 

  KE 2.5A-3 1÷2,5 

Výměnné kompaktní lisovací hlavy 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ A STŘIHACÍ 

NÁŘADÍ 

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ 



! UPOZORNĚNÍ ! 
NÁŘADÍ JE DODÁVÁNO BEZ ČELISTÍ. ČELISTI SI VYBÍRÁ A VOLÍ ZÁKAZ-
NÍK DLE SVÝCH POTŘEB. VÝBĚR ČELISTÍ SE PROVÁDÍ PODLE TABULEK 
A TYPU NÁŘADÍ. 
V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁM NAŠI TECHNICI RÁDI POMOHOU S VÝBĚREM 
VHODNÝCH ČELISTÍ. 
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HT 45-E 

HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

Technické údaje 

Lisovací tlak: 50 kN 

Hmotnost:  2,0 kg 

Délka:   346 mm 

Šířka:   130 mm 

Lehké, kompaktní, ruční hydraulické nářadí vhodné 

pro práci na venkovních rozvodech, ve všech druzích 

výroby, oprav a údržby. 

Snadnějšímu ovládání pomocí jedné ruky napomáhá 

pružina pracovní páky. Druhou ruku může obsluha 

bezpečně použít pro kontrolu a přidržování lisované-

ho prvku v pozici. 

Pracovní hlava umožňuje natočení o 180°. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním venti-

lem. Páčkou pro uvolnění tlaku je možné kdykoliv 

přerušit proces lisování a vše zkontrolovat. 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P1 * 445×290×95 1,2 kg Dodává se s nářadím. 

* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 20 sad lisovacích čelistí. 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

NN oka a spojky 150 

VN oka a spojky 70 

„C“ spojky 35 

Plastový kufr VAL P1 

Obsluha může pracovat s nářadím pomocí jedné ruky. Dru-

hou rukou kontroluje správné umístění lisovacího prvku. 

1. Otevíratelný třmen 

umožňuje práci na 

průběžných vodičích. 

3. Bezpečnostní ventil 

zajišťuje uvolnění tlaku 

při dosažení maxima. 

4. Páčka pro uvolnění tlaku 

umožňuje kontrolu procesu 

lisování v kterékoliv fázi. 

2. Natáčení pracovní 

hlavy o 180° umožňu-

je optimální postavení 

nářadí v pozici. 
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HT 51 

HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

Technické údaje 

Lisovací tlak: 50 kN 

Hmotnost:  2,7 kg 

Délka:   380 mm 

Šířka:   130 mm 

Nová lehká, kompaktní řada dvourychlost-

ního hydraulického nářadí vhodná pro po-

užití v omezených prostorech.  

Snadnějšímu ovládání pomocí jedné ruky 

napomáhá pružina pracovní páky. Druhou 

ruku může obsluha bezpečně použít pro 

kontrolu a přidržování lisovaného prvku 

v pozici. 

Pracovní hlava umožňuje natočení o 180°. 

Hydraulický systém je vybaven bezpeč-

nostním ventilem. Páčkou pro uvolnění 

tlaku je možné kdykoliv přerušit proces 

lisování a vše zkontrolovat. 

Tento typ nářadí se taky dodává 

v izolovaném provedení „KV“.  

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

NN oka a spojky 240 

Izolované koncovky 120 

Dutinky 120 

„C“ spojky 70 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P1 * 445×290×95 1,2 kg Dodává se s nářadím. 

* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 20 sad lisovacích čelistí. 
Plastový kufr VAL P1 

Izolované provedení 

HT 51-KV 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

RH 50 

RHM 50 

Plátěná taška 007 

Plastový kufr VAL P1 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P1 * 445×290×95 1,2 kg Dodává se s nářadím. 

Plátěná taška 007 350×105 0,13 kg Na objednávku. 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P1 * 445×290×95 1,2 kg Dodává se s nářadím. 

Plátěná taška 007 350×105 0,13 kg Na objednávku. 

Plátěná taška 007 

Plastový kufr VAL P1 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  50 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:   1,6kg 

Délka:    196 mm 

Šířka:    75 mm 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  50 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:   1,6kg 

Délka:    210 mm 

Šířka:    70 mm 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

NN oka a spojky 300 

Izolované koncovky 120 

Dutinky 120 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

NN oka a spojky 300 

Izolované koncovky 120 

Dutinky 120 

„C“ spojky 70 

Hydraulická lisovací hlava s možností 

připojení přes hydraulickou rychlo-

spojku na všechny čerpadla a pumpy 

z výrobního programu fy: CEMBRE.  

Pracovní rozsah a použití jako HT 51. 

* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 20 sad lisovacích čelistí. 

* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 20 sad lisovacích čelistí. 

Hydraulická lisovací hlava s možností 

připojení přes hydraulickou rychlo-

spojku na všechny čerpadla a pumpy 

z výrobního programu fy: CEMBRE. 

Zeštíhlená verze RH 50 pro práci ve 

stísněných podmínkách, shodný pra-

covní rozsah a použití jako HT 51. 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

HT 81-U 

RHU 81 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  80 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  1,9 kg 

Délka:   235 mm 

Šířka:   91 mm 

Technické údaje 

Lisovací tlak: 80 kN 

Hmotnost:  3,4 kg 

Délka:   485 mm 

Šířka:   141 mm 

Lehká kompaktní řada dvourychlostního hydraulic-

kého nářadí s patentovaným systémem pro uzamy-

kání pracovní páky a uvolňování tlaku. Velký rozsah 

lisovaných průřezů za použití menšího počtu obou-

stranných čelistí. Nářadí je možné taky používat pro stří-

hání Cu, Al, AlFe – viz tabulka příslušenství pro stříhání. 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelistí k 

lisovanému prvku a automatické přepnutí na pomalejší lisova-

cí rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní hlavy o 180° 

umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. Hydraulický sys-

tém je vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je 

možné provést pracovní pákou uvolnění tlaku kdykoliv v průběhu 

procesu lisování a vše zkontrolovat. Patentovaný systém pro uza-

vírání/otevírání třmenu po vložení/vyjmutí adaptéru a čelistí. 

Použití 

Ukončovací 

materiál 

Max. průřez vodiče 

(mm2) 

 NN oka a spojky 240 

 VN oka a spojky 200 

 „C“ spojky 100 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P3 * 620×380×135 2,5 kg Dodává se s nářadím. 

VAL 75 ** 270×80×30 0,15 kg Na objednávku. 

* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 12 sad    

čelistí a 3ks VAL75.     

** Pro uložení až 5 sad lisovacích čelistí. 

Hydraulická lisovací hlava s možností 

připojení přes hydraulickou rychlospojku 

na všechny čerpadla a pumpy 

z výrobního programu fy: CEMBRE. Pra-

covní rozsah a použití jako HT 81. 

Hlava je vhodná pro práci ve stísněných 

podmínkách. 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

Plátěná taška 

007 
350×105 0,13 kg Na objednávku. 

Příslušenství HT 81-U, RHU 81 pro stříhání 

Typ čelistí Stříhací kapacita Druh stříhaného materiálu 

MB2-80U  

Ø 16 mm Cu, Alu, AlFe, E-AlMgSi 

Vhodné pro stříhání ocelových slaněných vodičů 

s pevností R ≤ 16kp/mm2. 

       19 x 1.2 = Ø 6 mm             19 x 2.1 = Ø 10.5 mm 

        7 x 3.0 = Ø 9 mm             19 x 2.3 = Ø 11.5 mm 

MB3-80U 
Vhodné pro stříhání AlFe vodičů do průřezu 150 mm2 

bez poškození Fe jádra. 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

HT 120 

Technické údaje 

Lisovací tlak: 120 kN 

Hmotnost:  5,7 kg 

Délka:   488 mm 

Šířka:   138 mm 

Lehká kompaktní řada dvourychlostního 

hydraulického nářadí se systémem uvolně-

ní tlaku spouští na pracovní páce. Nářadí 

svojí konstrukcí umožňuje použití stan-

dardní čelistí pro řadu 130 kN. Vhodné pro firmy, 

které provádí instalaci venkovního vedení, pro 

práci nad hlavou apod. Dvourychlostní systém za-

ručuje rychlé přiblížení čelistí k lisovanému prvku a auto-

matické přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým 

tlakem. Natáčení pracovní hlavy o 180° umožňuje optima-

lizovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je vybaven 

bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pomocí 

spouště uvolnění tlaku kdykoliv v průběhu procesu lisování a vše zkontro-

lovat. 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

NN oka a spojky 400 

VN oka 400 

VN spojky * 400 

Izolované koncovky 240 

„C“ spojky 185 

* omezení dle síly kabelové izolace 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P3 * 620×380×135 2,5 kg Dodává se s nářadím. 

* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí. 

Plastový kufr VAL P3 

Tento typ nářadí se taky dodá-

vá v izolovaném provedení 

„KV“. Nářadí vhodné pro firmy 

zabývající se opravami a údrž-

bou distribučních sítí. 

HT 120-KV 

Tlačítko pro 

uvolnění čelisti - 

konstrukční 

úprava proti 

náhodnému/

nechtěnému 

uvolnění. 

Spoušť pro uvol-

nění tlaku, lze 

použít kdykoliv v 

průběhu lisování. 

Dvourychlostní 

systém zaručuje 

rychlé přiblížení 

čelistí k lisovanému 

prvku a automatic-

ké přepnutí na po-

malejší lisovací 

rychlost s vysokým 

tlakem. 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

HT 131-C 

RHC 131 

RHM 132 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  130 kN 

Rozevření čelistí: 25 mm 

Hmotnost:  5,5 kg 

Délka:   473 mm 

Šířka:   144 mm 

Nový model robustního nářadí s vysokou tuhostí 

pracovní hlavy. Nářadí svojí konstrukcí umožňuje 

použití standardní čelistí pro řadu 130 kN. Dvou-

rychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelistí k 

lisovanému prvku a automatické přepnutí na pomalej-

ší lisovací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracov-

ní hlavy o 180° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním ventilem. V pří-

padě potřeby je možné provést pracovní pákou uvolnění tlaku 

kdykoliv v průběhu procesu lisování a vše zkontrolovat. 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P3 * 620×380×135 2,5 kg  Dodává se s nářadím. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

   Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí. 

Použití 
Ukončovací 

materiál 

Max. průřez vodiče 

(mm2) 

  NN oka a spojky 400 

  VN oka 400 

  VN spojky * 400 

  Izolované koncovky 240 

  „C“ spojky 185 
Plastový kufr VAL P3 

* omezení dle síly kabelové izolace 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  130 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Rozevření čelistí: 25 mm 

Hmotnost:  3,8 kg 

Délka:   232 mm 

Šířka:   124 mm 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hyd-

raulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z vý-

robního programu fy: CEMBRE. Nová konstrukce s vylepše-

nými užitnými vlastnostmi. 

Pracovní rozsah a použití jako HT 131-C. 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P26 * 445×290×115 1,2 kg  Na objednávku. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

   Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  130 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  3,1 kg 

Délka:   216 mm 

Šířka:   80 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P26 * 445×290×115 1,2 kg  Na objednávku. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

   Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí. 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes 

hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a 

pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. 

Zeštíhlená verze RHC 131 pro práci ve 

stísněných podmínkách. 

Použití 

Ukončovací 

materiál 

Max. průřez vodiče 

(mm2) 

  NN oka 400 

  VN oka 400 

  Izolované koncovky 240 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

HT 131LN-C 

RHC 131LN 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  130 kN 

Rozevření čelistí: 42 mm 

Hmotnost:  7 kg 

Délka:   538 mm 

Šířka:   144 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P3 * 620×380×135 2,5 kg  Dodává se s nářadím. 

*Vhodný pro uložení při transportu. 

  Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí. 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 VN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 „C“ spojky 185 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  130 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Rozevření čelistí: 42 mm 

Hmotnost:  5,4 kg 

Délka:   298 mm 

Šířka:   122 mm 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 VN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 „C“ spojky 185 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P26 * 445×290×115 1,2 kg  Na objednávku. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

   Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí. 

Nový model robustního nářadí s vysokou tuhostí pracovní hlavy. Nářadí svojí kon-

strukcí umožňuje použití standardní čelistí pro řadu 130 kN. 

„L – 42 mm“ verze nářadí umožňuje vkládat rozměrnější ukončovací a spojovací prvky 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelistí k lisovanému prvku a automa-

tické přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní 

hlavy o 180° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je vyba-

ven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pracovní pákou 

uvolnění tlaku kdykoliv v průběhu procesu lisování a vše zkontrolovat. 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospoj-

ku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Pracov-

ní rozsah a použití jako HT 131. Provedení „L – 42 mm“ C třmenu umožňuje 

vkládat rozměrnější ukončovací a spojovací prvky. Pracovní rozsah a použití 

jako HT 131 LN-C. 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

HT 131-UC 

RHU 131-C 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  130 kN 

Hmotnost:  5,4 kg 

Délka:   488 mm 

Šířka:   149 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P3 * 620×380×135 2,5 kg Dodává se s nářadím. 

VAL 130 ** 360×280×48 3 kg Na objednávku. 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

  NN oka a spojky 400 

  VN oka a spojky 400 

  Hliníkové oka a spojky  300 

  Izolované koncovky 240 

  „C“ spojky 185 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  130 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  3,7 kg 

Délka:   245 mm 

Šířka:   89 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P26 * 445×290×115 1,2 kg Na objednávku. 

VAL 130 ** 360×280×48 3 kg Na objednávku. 

VAL 130-U *** 450×305×80 5 kg Na objednávku. 

VAL 130 

VAL 130-U 

VAL P26 

Robustní a kompaktní nářadí s „U“ hlavou z řady 131 kN. Umožňuje využívat 

všechny standardní čelisti. K dalším přednostem patří možnost využívat čelisti 

pro tzv. hluboké prolisování trnem používané u hliníkových kabelů. 

Použití a vlastnosti shodné jako u 131 C. 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku 

na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Pracovní roz-

sah a použití jako HT 131 UC. 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

ECW-H3D 

RHU 231 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

  NN oka a spojky 630 

  VN oka a spojky 630 

  Izolované koncovky 300 

  „C“ spojky 240 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  230 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  5,5 kg 

Délka:   290 mm 

Šířka:   120 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL ECW-H3D * 345×305×90 4,2 kg  Na objednávku. 
Příslušenství pro stříhání 

Typ čelistí Stříhací kapacita Druh vodiče 

WT2-3D 

Ø 20 mm Cu, Alu, AlFe, E-AlMgSi 

Ø 20 mm 
Ohebný ocelový slaněný vodič s 

≥ 200 prameny 

Vhodné pro stříhání ocelových slaněných vodičů 

s pevností R ≤ 16kp/mm2. 

19 x 1.2 = Ø 6 mm             19 x 2.1 = Ø 10.5 mm 

  7 x 3.0 = Ø 9 mm             19 x 2.3 = Ø 11.5 mm 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

   Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  230 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  6,4 kg 

Délka:   320 mm 

Šířka:   110 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL 231 * 470×273×96 7,2 kg  Dodává se s nářadím. 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 Hliníková oka a 

spojky 
500 

   Měděná oka a 

spojky 
630 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.  

Z volitelného příslušenství je možné tento typ doplnit o adaptér AU 230-130D, který 

umožňuje používání standardních čelistí pro řadu nářadí „13O kN“. V nabídce jsou taky 

čelisti pro lisování DIN koncovek, ok a spojek. Užitné vlastnosti nářadí jsou rozšířené o 

sady čelistí pro stříhání Cu, Al a AlFe lan až do Ø 11.5 mm. 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hyd-

raulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z 

výrobního programu fy: CEMBRE.  

Tato hlava je určená k použití s čelistmi pro skružování 

sektorových vodičů a následné hluboké proliso-

vání ok a spojek až do 500 mm2. 

K této hlavě se taky dodávají čelisti pro skružo-

vání a lisovaní Cu sektorových vodičů.  
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

RHU 450 

RHU 520 

Použití (6-hrané čelisti dle DIN 48083) 

Materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

  Měď 1000 

  Hliník 1000 

  Hliník/Ocel 680/85 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  450 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  10,3 kg 

Délka:   260 mm 

Šířka:   120 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL 450 * 285×212×124 2,8 kg  Dodává se s nářadím. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

Použití 

Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

  Oka a spojky 1200 

  VN trakční vedení 630 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL 520 * 384×231×145 3,2 kg  Na objednávku. 

VAL MAT 520 ** 500×310×68 5,1 kg Na objednávku. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

** Vhodný pro uložení 10 sad lisovacích čelistí. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  520 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  18 kg 

Délka:   306 mm 

Šířka:   200 mm 

VAL MAT 520 VAL 520 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydrau-

lickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobní-

ho programu fy: CEMBRE.  

Hlava je určená pro lisování ukončovacího materiálu až do 

1000 mm2. 

Z volitelného příslušenství je možné tento typ doplnit o 

adaptér AU 450-130 D, který umožňuje používání standard-

ních čelistí pro řadu nářadí „13O kN“. 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.  

Hlava je určená pro lisování ukončovacího materiálu až do 1200 mm2 standardní 

ukončovací materiál a 630 mm2 ukončovací a spojovací prvky pro vysoké napětí - 

přenosové soustavy. 

Z volitelného příslušenství je možné tento typ doplnit o adaptér AU 520-130 C, 

který umožňuje používání standardních čelistí pro řadu nářadí „13O kN“. 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

RHU 600 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  600 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  22,4 kg 

Délka:   447 mm 

Šířka:   241 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL 600 * 480×235×260 8,6 kg  Dodává se s nářadím. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

Použití 

Ukončovací materiál na Cu a Al vodiče až do 2156mm2 

VAL 600 

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. 

Hlava, která používá ALCOA a BURNDY „L“ čelisti je určená pro lisování ukončovací-

ho materiálu na Cu a Al vodiče až do 2156 mm2 – hlavní použití, vysoké napětí - pře-

nosové soustavy. 
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HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ 

RHU 1000 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL 1000 * 334×244×435 12 kg  Dodává se s nářadím. 

* Vhodný pro uložení při transportu. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  1100 kN 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  50,6 kg 

Délka:   414 mm 

Šířka:   278 mm 

Nejsilnější a nejvýkonnější model hydraulické hlavy, který využívá pro lisovací 

operace čelisti ALCOA. Lze používat všechny obdobné typy čelistí, které splňují 

parametry pro použití na 100 t hlavách. 

Také tuto hlavu je možné připojit přes hydraulickou rychlospojku na všechny čer-

padla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.  

Ve standardním provedení je konstrukčně vyrobená pro připojení na jednočinné 

pumpy. V případě, že budete potřebovat provést připojení na jiný druh zdroje 

tlaku, je nutné na tuto skutečnost upozornit při objednání. Firma CMEBRE prove-

de na základě tohoto požadavku úpravy. 

Pro snadný přístup do lisovacího prostoru je horní díl snadno demontovatelný. 

Hlava je z výroby osazena závěsným okem pro bezpečné zavěšení v průběhu prá-

ce např. ve výškách.  

Po vložení čelistí zasuňte 

uzávěr lisovací hlavy. 

Vytáhněte čep. Uzávěr se automaticky otočí... … do správné polohy. 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

HT-TC051 

TC 050 

HT-TC065 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 010 545×160 0,15 kg  Dodává se s nářadím. Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 50 mm 

Hmotnost:  4,38 kg 

Délka:   497 mm 

Šířka:   129 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 011 360×137 0,13 kg  Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 50 mm 

Střihací tlak:  700 barů 

Hmotnost:  3,2 kg 

Délka:   325 mm 

Šířka:   112 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 010 545×160 0,15 kg  Dodává se s nářadím. 

Ruční hydraulický stříhací nástroj určený pro stříhání Cu, Al a telekomunikačních ka-

belů až do průměru 50 mm. Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení nožů ke 

stříhanému kabelu a automatické přepnutí na pomalejší stříhací rychlost s vysokým 

tlakem. Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby 

je možné provést páčkou pro uvolnění tlaku rozevření nožů, kdykoliv v průběhu pro-

cesu stříhání a vše zkontrolovat. Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli 

a jsou následně tepelně zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou život-

nost ostří a odolnost proti opotřebení. Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběž-

ných kabelech. Hlavu nářadí je možné natočit o 90°. 

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Pracovní rozsah a pou-

žití jako HT- TC 051. 

Ruční hydraulický stříhací nástroj určený pro stříhání Cu, 

Al a telekomunikačních kabelů až do průměru 65 mm. 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení nožů ke 

stříhanému kabelu a automatické přepnutí na pomalejší 

stříhací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní hla-

vy o 320° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je 

možné provést páčkou pro uvolnění tlaku rozevření nožů, kdykoliv v průběhu 

procesu stříhání a vše zkontrolovat. Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a 

jsou následně tepelně zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří 

a odolnost proti opotřebení. Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech.  

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 65 mm 

Hmotnost:  5 kg 

Délka:   523 mm 

Šířka:   129 mm 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

HT-TC0851 

TC 085 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P7 727×202×115 1,3 kg  Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 85 mm 

Hmotnost:  6,6 kg 

Délka:   652,5 mm 

Šířka:   175 mm 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 85 mm 

Střihací tlak:  700 barů 

Hmotnost:  4,9 kg 

Délka:   409 mm 

Šířka:   135 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL TC 085 465×155×65 2,4 kg  Dodává se s nářadím. 

Ruční hydraulický stříhací nástroj určený pro stří-

hání Cu, Al a telekomunikačních kabelů až do prů-

měru 85 mm. 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení 

nožů ke stříhanému kabelu a automatické přepnutí 

na pomalejší stříhací rychlost s vysokým tlakem. 

Natáčení pracovní hlavy o 180° umožňuje optimali-

zovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je 

vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pracovní 

pákou rozevření nožů, kdykoliv v průběhu procesu stříhání a vše zkontrolovat. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně zpra-

cované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti 

opotřebení. Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech.  

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Pracovní rozsah a 

použití jako HT- TC 0851. 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

TC 096 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 95 mm 

Střihací tlak:  700 barů 

Hmotnost:  7,9 kg 

Délka:   397 mm 

Šířka:   249 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL 096 450×265×145 6,8 kg  Dodává se s nářadím. 

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. 

Tato hlava byla speciálně navržená pro stříhání Cu a Al kabelů až do průměru 95 mm. 

Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení. 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

TC 120 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 120 mm 

Střihací tlak:  700 barů 

Hmotnost:  9,5 kg 

Délka:   536 mm 

Šířka:   175 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL TC 120 590×209×84 4,9 kg  Dodává se s nářadím. 

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. 

Tato hlava byla speciálně navržená pro stříhání Cu, Al a telekomunikačních kabelů až 

do průměru 120 mm. Otevíratelný třmen umožňuje provádět stříhání na průběžných 

kabelech. Otevření je snadné po vyjmutí zajišťovacího čepu. Součástí tělesa je i 

transportní rukojeť pro snažší manipulaci a přenášení. 

Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech. Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení. 

Tabulka stříhacích kapacit 

  3 × 150 mm2  pancéřované kabely do Ø 80 mm 

Typ
 kab

elu
 

  1000 mm2 Cu s pryžovou izolací do Ø 85 mm 

  1000 mm2 Cu s pryžovou izolací a Pb stíněním do Ø 92 mm 

  1000 mm2 Cu s pryžovou izolací, Pb a PE stíněním do Ø 100 mm 

  240 mm2 Cu, Al s pryžovou izolací 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

HT-TC026 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 001 430×155 0,15 kg  Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 25 mm 

Hmotnost:  3,2 kg 

Délka:   382 mm 

Šířka:   129 mm 

Ruční hydraulický stříhací nástroj určený pro stříhání Cu, Al, 

AlFe kabelů, Fe lan a tyčí až do Ø 25 mm – viz Tabulka stříha-

cích kapacit. 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení nožů ke 

stříhanému kabelu a automatické přepnutí na pomalejší 

stříhací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní hlavy 

o 180° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je 

vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pra-

covní páčkou rozevření nožů, kdykoliv v průběhu procesu stříhání a vše 

zkontrolovat. Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně 

tepelně zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odol-

nost proti opotřebení. Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech.  

 

Materiál 
Pevnost v tahu 

(daN/mm2) 

Maximální stříhaný průměr (mm) 

 
     HT-TC026 

          TC 025 

  HT-TC026Y 

  B-TC250 

LANA 

A 

VODIČE 

Měď ≤ 41 25 

Hliník ≤ 20 25 

Almelec ≤ 34 25 

Ocel ≤ 180 

7 x 3,0 : Ø = 9,0 

19 x 2,1 : Ø = 10,5 

19 x 2,2 : Ø = 11,0 

19 x 2,3 : Ø = 11,5 

Ocelový slaněný vodič 

s ≥ 200 prameny 
≤ 180 18 

AlFe (ACSR) ≤ 180 

25 

26 x 2,50 + 7 × 1,95 : Ø = 15,85 

26 x 3,06 + 7 × 2,38 : Ø = 19,38 

26 x 3,60 + 7 × 2,80 : Ø = 22,80 

TYČE 

Ocel 
≤ 60 13 

≤ 42 16 

Měď 
≤ 30 20 

≤ 25 23 

Hliník ≤ 16 25 

Tabulka stříhacích kapacit 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

HT-TC026Y 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 001 430×155 0,15 kg  Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 25 mm 

Hmotnost:  3,35 kg 

Délka:   394,5 mm 

Šířka:   129 mm 

Ruční hydraulický stříhací nástroj – zesílená verze HT-TC 025 určený pro stříhání Cu, 

Al, AlFe lan, Fe lan a tyčí, zemnících drátů do 16 mm  a napínacích drátů ve svazcích 

až do Ø 12.6 mm – viz Tabulka stříhacích kapacit. 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení nožů ke stříhanému kabelu a auto-

matické přepnutí na pomalejší stříhací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracov-

ní hlavy o 180° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je 

vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pracovní 

páčkou rozevření nožů, kdykoliv v průběhu procesu stříhání a vše zkontrolovat. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně zpra-

cované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti 

opotřebení. Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech. 

TC 025 
Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 007 350×105 0,13 kg  Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 25 mm 

Střihací tlak:  700 barů 

Hmotnost:  2,0 kg 

Délka:   213 mm 

Šířka:   82 mm 

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. 

Použití a vlastnosti shodné jako u HT-TC 025. 

Průměr 
Tyče a napínací dráty 

mm inch 

12,7 1/2“  Ocelová zemnící tyč, poměděná, pevnost v tahu = 79 daN/mm2 

14,2 /  Ocelová zemnící tyč, poměděná, pevnost v tahu = 69 daN/mm2 

15,6 /  Ocelová zemnící tyč, pevnost v tahu = 69 daN/mm2 

15,9 5/8“  Ocelová zemnící tyč, poměděná (CON ED - ILLINOIS), pevnost v tahu = 57 daN/mm2 

15,9 5/8“  Ocelová zemnící tyč, poměděná (CON ED - STATE ISLAND), pevnost v tahu = 78 daN/mm2 

19 3/4“  Ocelová zemnící tyč, pevnost v tahu = 74 daN/mm2 

9,15 (3,05×7) /  Napínací drát 

10,8 (3,6×7) /  Napínací drát (PORTLAND GENERAL ELECTRIC) 

11,1 (3,7×7) /  Napínací drát (PORTLAND GENERAL ELECTRIC) 

12,3 (4,1×7) /  Napínací drát (PORTLAND GENERAL ELECTRIC) 

12,6 (4,2×7) /  Napínací drát (PORTLAND GENERAL ELECTRIC) 

Tabulka stříhacích kapacit 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

HT-TC041 

TC 04 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 40 mm 

Hmotnost:  5,8 kg 

Délka:   550 mm 

Šířka:   144 mm 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 40 mm 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  4,0 kg 

Délka:   311 mm 

Šířka:   100 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P7 727×202×115 1,3 kg  Dodává se s nářadím. 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL 04 350×125×68 2,0 kg  Dodává se s nářadím. 

Ruční hydraulický stříhací nástroj určený pro stříhání Cu, Al, 

AlFe lan, Fe lan a tyčí, zemnících drátů a napínacích drátů ve 

svazcích – viz Tabulka stříhacích kapacit. Dodává se také v ba-

teriovém, zesíleném provedení jako B-TC 450.  Dvourychlostní 

systém zaručuje rychlé přiblížení nožů ke stříhanému kabelu a 

automatické přepnutí na pomalejší stříhací rychlost s vysokým 

tlakem. Natáčení pracovní hlavy o 180° umožňuje optimalizo-

vat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním 

ventilem. V případě potřeby je možné provést pracovní páčkou rozevře-

ní nožů, kdykoliv v průběhu procesu stříhání a vše zkontrolovat. Stříhací 

nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně 

zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti 

opotřebení. Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech. 

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně zpra-

cované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti 

opotřebení. Použití a vlastnosti shodné jako u HT-TC 041. 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

 

Materiál 
Pevnost v tahu 

(daN/mm2) 

Maximální stříhaný průměr (mm) 

 
HT-TC041 

TC 025, B-TC04 
B-TC450 

LANA 

A 

VODIČE 

Měď ≤ 41 40 45 

Hliník ≤ 20 40 45 

Almelec ≤ 34 40 45 

Ocel ≤ 180 

7 x 3,0 : Ø = 9,0 

19 x 2,1 : Ø = 10,5 

19 x 2,3 : Ø = 11,5 

Ocelový slaněný vodič 

s ≥ 200 prameny 
≤ 180 18 

AlFe (ACSR) ≤ 180 

40 45 

26 x 2,50 + 7 × 1,95 : Ø = 15,85 

26 x 3,06 + 7 × 2,38 : Ø = 19,38 

26 x 3,60 + 7 × 2,80 : Ø = 22,80 

54 x 3,50 + 19 × 2,10 : Ø = 31,50 

54 x 4,36 + 19 × 2,62 : Ø = 39,20 

TYČE 

Ocel 
≤ 60 18 

≤ 42 20 

Měď 
≤ 30 30 

≤ 25 32 

Hliník ≤ 16 40 45 

Tabulka stříhacích kapacit 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

HT-TC051Y 

TC 050Y 

Ruční hydraulický stříhací nástroj určený pro stříhání Cu, Al, AlFe lan, do Ø 50 mm. 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení nožů ke stříhanému kabelu a auto-

matické přepnutí na pomalejší stříhací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní 

hlavy o 90° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je vyba-

ven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pracovní páčkou 

rozevření nožů, kdykoliv v průběhu procesu stříhání a vše zkontrolovat. Stříhací nože 

jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně zpracované. Tento 

druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti opotřebení. Geo-

metrie břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných 

kabelech. 

Nářadí není vhodné pro stříhání ocelových tyčí, lan a napínacích drátů. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 50 mm 

Hmotnost:  4,7 kg 

Délka:   503 mm 

Šířka:   129 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 010 545×160 0,15 kg  Dodává se s nářadím. 

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na 

všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Stříhací nože jsou 

vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně zpracované. Tento druh 

zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti opotřebení. Geome-

trie břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných 

kabelech. Použití a vlastnosti shodné jako u HT-TC 051 Y. 

Nářadí není vhodné pro stříhání ocelových tyčí, ocelových lan a napínacích drátů.  

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 50 mm 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  3,3 kg 

Délka:   331 mm 

Šířka:   112 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

Plátěná taška 011 360×137 0,13 kg  Dodává se s nářadím. 
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HYDRAULICKÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

HT-TC055 

TC 055 

Ruční hydraulický stříhací nástroj určený pro stříhání Cu, Al, AlFe lan, do Ø 55 

mm - viz Tabulka stříhacích kapacit. Dvourychlostní systém zaručuje rychlé při-

blížení nožů ke stříhanému kabelu a automatické přepnutí na pomalejší stříhací 

rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní hlavy o 90° umožňuje optimalizo-

vat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním venti-

lem. V případě potřeby je možné provést pracovní pákou rozevření nožů, kdy-

koliv v průběhu procesu stříhání a vše zkontrolovat. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně 

zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odol-

nost proti opotřebení. Geometrie břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný třmen 

umožňuje práci na průběžných kabelech.  

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 55 mm 

Hmotnost:  8,3 kg 

Délka:   595 mm 

Šířka:   144 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL P7 727×202×115 1,3 kg  Dodává se s nářadím. 

Hydraulická stříhací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku 

na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Určená pro 

stříhání Cu, Al, AlFe lan, do Ø 55 mm. Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pev-

nostní oceli a jsou následně tepelně zpracované. Tento druh zpracování garan-

tuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti opotřebení. Geometrie břitů zajiš-

ťuje čistý střih Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech. 

Použití a vlastnosti shodné jako u HT-TC 051 Y. 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost  Poznámka  

VAL TC055 384×231×145 3,7 kg  Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 55 mm 

Max. pracovní tlak: 700 barů 

Hmotnost:  6,6 kg 

Délka:   357 mm 

Šířka:   134 mm 
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