Industriel

Enhånds wire- og kabelsakse,
tohånds wire- og kabelsakse,
special applikationer, tilbehør

The original, since 1945
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H

er er ikke plads til fejl. Er der behov for
at klippe et kabel over? Teoretisk set skulle dette være rigtigt nemt. I praksis er det en
helt anden historie...
Man har kun sekunder til at kappe en bardun
midt under en storm eller et kabel under en
redningsaktion. Og opklipning af emballagematerialer skal kunne ske sikkert.
Brugeren skal derfor kunne stole på sit værktøj. Uanset om der er tale om en elektriker,
der arbejder i toppen af en mast, en sømand i
vanskeligheder eller en skovhugger, der haler
tømmer, afhænger deres arbejde og sikkerhed af et vigtigt stykke værktøj: Deres
wire- og kabelsaks.
Der er ikke plads til fejl!
Hos FELCO er der ingen grund til at ændre
indstilling: Her går vi ikke på kompromis. Vi vil
fortsat gå i brechen for produktkvalitet, ergonomi og funktionalitet.

Lad os gå tilbage i tiden. 1951. FELCO revolutionerede overklipning af wirer med deres
patenterede "trekantklip". Fordelene er: Der
forekommer ikke klemning af wirerne, og at
de hårde wiredele er nemmere at overklippe.
I dag sælges de over hele verden. Fremstillingen, lige fra start og frem til de afsluttende
tests, foregår under hensyntagen til detaljerne
– noget, der i dag er synonymt med det
schweiziske firma.
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ENHÅNDS WIRE- OG KABELSAKSE

Enhånds wire- og kabelsakse sikrer ren og præcis klipning af wirer med
små diametre og er ideelle til klipning af wirer af rustfrit stål. Disse sakse er populære inden for dæk- og hegn/espalier-branchen.

FELCO C3

Wiresakse i højstyrkestål
Wiresakse specielt udviklet til gentagen overklipning af
højstyrkestålwirer i radialdækkarkasser i pneumatikindustrien.
Specielt udformet skærehoved med lille åbning til mindre
diametre og buefjeder for større komfort.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 18):

Made in Switzerland by FELCO
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FELCO C7
Kabelsaks

Lille enhånds wiresaks, kompakt, let og nem at bruge.
Anbefales til overklipning af hærdet fjederstål op til 2.5 mm
(0.1 in.) og kabler op til 7 mm (0.28 in.).
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 18):
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Made in Switzerland by FELCO

ENHÅNDS WIRE- OG KABELSAKSE
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FELCO CDO

Til overklipning af pigtråd
Saks, specialudviklet pigtrådssaks. Dens måde at klippe
på gør, at tråden bliver fastholdt i bunden af klippeprofilen.
Lille og effektiv – den kan sagtens være i en lomme.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 18):

1
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Made in Switzerland by FELCO
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TOHÅNDS WIRE- OG KABELSAKSE

Udviklet på baggrund af moderne og eksklusive teknologier giver
FELCOs tohånds wire- og kabelsakse et kraftigt, rent snit med øget
brugerkomfort og sikkerhed. Deres holdbarhed og driftssikkerhed er
desuden helt uovertruffen.

FELCO C9

Kabelsaks til stålwire
Let minitrådsaks, nem at bruge. Specielt udviklet til overklipning af såvel hærdet stål som fjederstål, stålwirer og
metalstænger. Hærdede stålklinger og centerbolt. Hærdede håndtag i brudsikker, smedet aluminum.
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO C12

Kabelsaks til stålwire
Saks til overklipning af stålwirer, metalstænger og fjederstål. Hærdede stålklinger og centerbolte, Hærdede håndtag i brudsikker, smedet aluminum.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 19):
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Made in Switzerland by FELCO

TOHÅNDS WIRE- OG KABELSAKSE

FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 19):
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FELCO C16

Kabelsaks til stålwire
Saks til overklipning af stålwirer, metalstænger og fjederstål. Hærdede stålklinger og centerbolte, Hærdede håndtag i brudsikker, smedet aluminum.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 19):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO C16E

Kabelsaks til el-kabel
Saks specielt udviklet til overskæring af uafskærmede
elkabler, med eller uden stålkerne, og metalstænger. Hærdede stålklinger og centerbolt. Hærdede håndtag i brudsikker, smedet aluminum.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 19):
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO C108

Kabelsaks til stålwire
Saks til overklipning af wirer, metalstænger og andre ekstremt hårde materialer. Udvekslingssystemet forøger klippekraften. Hærdede stålklinger og centerbolte. Hærdede
håndtag i brudsikker, smedet aluminum.
FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 19):

1
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Made in Switzerland by FELCO

FELCO C112

Kabelsaks til stålwire
Saks til overklipning af wirer, metalstænger og andre ekstremt hårde materialer. Udvekslingssystemet forøger klippekraften. Hærdede stålklinger og centerbolte. Hærdede
håndtag i brudsikker, smedet aluminum.
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Made in Switzerland by FELCO

TOHÅNDS WIRE- OG KABELSAKSE

FELCO tekniske data (Yderligere informationer side 19):
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SPECIAL APPLIKATIONER "INDUSTRIEL"

Universal beskærere
Universal beskærere anbefales til gør-det-selv og hobbyarbejde. Blomsterhandlere og mekanikere
vil også værdsætte deres alsidighed.

FELCO CP

Multifunktions-saks
Kompakt saks til klipning af trådnet, trådhegn, læder,
plademetal, plast, papir, emballagebånd og ståltråd.

SPECIAL APPLIKATIONER "INDUSTRIEL"

Made in Switzerland by FELCO
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TILBEHØR
FELCO tilbehør er specielt udviklet til at komplimentere det eksisterende produktsortiment og gøre vores værktøjer mere effektive og
nemmere at anvende.
Slibe værktøjer
Slibesten og værktøjer er altafgørende for at passe godt på beskæringshoveder. De garanterer
ikke kun et godt snit, men også at klinger og modhold med griberiller holder længere, og du
bruger færre kræfter.

FELCO 902
Slibesten

Slibesten med mellemgrove og fine korn. Praktisk,
stabil, formstabil og ideel til skærpning og slibning af
saksenes skær. Til beskæresakse og sakse.

Designed in Switzerland by FELCO,
Made in EC, Guaranteed FELCO
Quality

FELCO 903
Slibesten

Made in Switzerland by FELCO

TILBEHØR

Alsidig slibesten i hærdet stål med diamantbelægning. Et uundværligt værktøj til professionel
hvæsning og slibning af saksens skær. Til beskæresakse og sakse.
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Hylstre
Hylstrene, der er specielt udviklet til FELCO værktøjer, er en meget praktisk måde at opbevare sit
værktøj inden for rækkevidde på.

FELCO 910

Læder - Med bæltestrop og -clips
Hylster i ægte læder med bæltestrop og -clips.
Made in USA

FELCO 912

Læder - Med bælteclips
Hylster i ægte læder med bælteclips.
Made in USA

FELCO 913

I kunstlæder - Med bæltestrop
Hylster til beskæresaks i kunstlæder med bæltestrop.
Made in USA
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Vedligeholdelses produkter
Det er nok med en lille smule vedligeholdelse for at få maksimal udnyttelse ud af værktøjerne.
FELCO tilbyder specifikke produkter til værktøjsrengøring og vedligeholdelse i små bekvemme
beholdere.

FELCO 980

Spray

Rengør, smører og beskytter mod rust. Forhindrer aflejringer af plantesaft og støv. Velegnet til beskæresakse og sakse. VOC-fri. Indhold: 56 ml.

Made in Switzerland

FELCO 990
Fedt

Made in Switzerland

TILBEHØR

Syntetisk litium/calcium-baseret fedt, som er biologisk
nedbrydeligt. Smører og nedsætter sliddet på værktøjerne og er samtidig vandafvisende. Til beskæresakse
og sakse. Indhold: 30 g.
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FELCO's innovative trekantsnit muliggør trinvis overklipning af wirer –
man undgår samtidig at klemme tråde og kordeller. Takket være denne
egenskab er det normalt ikke nødvendigt at fastholde wiren inden
overklipning.

Klippehakket muliggør vedligeholdelse og overklipning af pigtråd med
en hånd.

Klippehak
«

«

«

CDO

Trekantskæring

Til FELCO model →

«

«

C7

2

Beskrivelse

Hærdede kæber til overklipning af
selv de stærkeste wirer.
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Højstyrkekæber

Specifikationer

«

«

C3

1

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Enhånds wire- og kabelsakse

5

4

3

Smedede aluminumhåndtag

FELCO TEKNISKE DATA

Letvægts, stærk og robust takket
være specielle aluminumlegeringer
og avancerede præcisions smede
metoder. Udstyr, der leveres med levetidsgaranti*.

krævede indsats, for at skære igennem et kabel.

Udvekslingssystem Udvekslingssystemet reducerer den

«

«

«

«

«

«

«

C108

FELCO's innovative trekantsnit muliggør trinvis overklipning af wirer –
man undgår samtidig at klemme tråde og kordeller. Takket være denne
egenskab er det normalt ikke nødvendigt at fastholde wiren inden
overklipning.

C112
«

«

«

«

«

«

«

«

C16

Trekantskæring

Til FELCO model →

C16E

2

Hærdede kæber til overskæring af
selv de kraftigste elledninger.

Beskrivelse

«

«

«

C12

Kæber beregnet til Kæbernes geometri er specielt
arbejde med elkab- udviklet til overskæring af elkabler
ler
(uden spænding).

Højstyrkekæber

Specifikationer

«

«

«

C9

1

Nr.

FELCO TEKNISKE DATA

Tohånds wire- og kabelsakse
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Beskrivelse

Maksimum anbefalet beskæringsdiameter i mm og tommer.

Vægt i gram og ounces.

Total værktøjslængde i mm og tommer.

Beskæringsdiameter

Vægt

Længde

20

Hjælp til at
vælge
Til FELCO model →

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds wire- og kabelsakse

C3

3mm /0.118in.
270g /9.52oz.

C7

7mm /0.276in.
270g /9.52oz.
190mm /7.49in.

CDO

5mm /0.197in.
280g /9.88oz.
195mm /7.68in.

190mm /7.49in.

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Tohånds wire- og kabelsakse

9mm /0.355in.

750g /26.5oz.

325mm /12.8in.

C12

12mm /0.473in.

1500g /52.9oz.

500mm /19.7in.

C16

16mm /0.63in.

2300g /81.1oz.

590mm /23.2in.

C16E

20mm /0.788in.

2300g /81.1oz.

590mm /23.2in.

C108

8mm /0.315in.

1950g /68.8oz.

560mm /22.1in.

C112

12.7mm /0.5in.

3600g /127oz.

730mm /28.8in.

Vægt i gram og ounces.

Total værktøjslængde i mm og tommer.

Vægt

Længde

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Maksimum anbefalet beskæringsdiameter i mm og tommer.
Beskæringsdiameter

Hjælp til at
vælge

Beskrivelse

Til FELCO model →

C9
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Strækning og klipning af wire i spiralfjedre og
koniske spiralfjedre.

Rigning elektriske kabler og tele kommunikations kabler. Forberedelse til splejsning. Almindelig kabel klipning.

Rigning elektriske kabler og tele kommunikations kabler. Forberedelse til splejsning. Almindelig kabel klipning.

Forberedelse og klipning dækkasse, radialdæk. Reperation og konstruktion i automobil
sektoren.

Hjælp til kabel rigning. Forberedelse til
splejsning og almindelig klipning af alle kabler.

Fjeder industri

Elektrisitet, telekommunikation

Olie industri

Automobil og Pneumatik industri

Kabeltræk

22

Klip stål, rustfrit stål og galvasieret stål, kabler
og wires. Forberedelse til splejsning.

Beskrivelse
Til FELCO model →
C7

Kabel og rig arbejde

Hjælp til at
vælge

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds wire- og kabelsakse

C3
«««
«««

«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««

CDO

Fabrikation af både. Nødklipning af kabler ved
ulykker.

Klipning af told og forseglings plomber på
containere. Klipning af remme. Surring af varer.

Fastgørelse og surring på trawlere og fiskebåde.

Transport af træ. Fastgørelse og surring.

Pigtråg, alle former for kabel arbejde.

Vandsport

Havne aktiviteter

Fiskeri

Skovbrug

Landbrug

Til FELCO model →
C7
«««
«««
«««

CDO
«««
«««
«««

«««
«««

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Nødklipning af helicopter transport kabler;
identisk brug i militær transport område. Service, reperation og vedligeholdelse flyvende
materiel.

Beskrivelse

Luftfart

Hjælp til at
vælge

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds wire- og kabelsakse

C3
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Almindelig pakning af varer, klipning stål
bånd.

Til alle klipningsopgaver på varierende materialer, eller for klipning af planter.

Opsættelse og nedtagelse af scener, sikkerheds fastgørelse af lys med små kabler.
Opsætning og nedtagning af messestande.

Nødklipning, politi og redningsmandskab.

Klipning af lodede wire net, stål armeret tremmer og kabelelementer. Nedrivnings arbejder.

Emballage industri

Blomsterdekoration

Bio, teater, udstilling

Administration, politi, toldvæsen

Byggeindustri

Beskrivelse

Klipning læder.
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Læder industri

Hjælp til at
vælge
Til FELCO model →

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds wire- og kabelsakse

C3

C7
«««
«««
«««
«««

«««
«««

CDO
«««
«««
«««

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Til FELCO model →
C7

Til alle former for klipning af kabler, wires, metalplader, skruer, stifter og andre materialer.
Cykel reperations værksteder.

Beskrivelse
C3

Reperations- og
fremstillings værksteder

Hjælp til at
vælge

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Enhånds wire- og kabelsakse

«««

«««

CDO
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Rigning elektriske kabler og tele kommunikations kabler. Forberedelse til splejsning. Almindelig kabel klipning.

Rigning elektriske kabler og tele kommunikations kabler. Forberedelse til splejsning. Almindelig kabel klipning.

Forberedelse og klipning dækkasse, radialdæk. Reperation og konstruktion i automobil
sektoren.

Klipning af kabler for ophængning af luftkabel
systemer. Forberedelse for splejsning.

Elektrisitet, telekommunikation

Olie industri

Automobil og Pneumatik industri

Skinnetranport

26

Strækning og klipning af wire i spiralfjedre og
koniske spiralfjedre.

C112

Fjeder industri

Til FELCO model →

C108

Klip stål, rustfrit stål og galvasieret stål, kabler
og wires. Forberedelse til splejsning.

Beskrivelse

C16

Kabel og rig arbejde

Hjælp til at
vælge

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Tohånds wire- og kabelsakse

C9

C12

C16E
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««

«««
«««

«««
«««

Nødklipning af helicopter transport kabler;
identisk brug i militær transport område. Service, reperation og vedligeholdelse flyvende
materiel.

Fabrikation af både. Nødklipning af kabler ved
ulykker.

Klipning af told og forseglings plomber på
containere. Klipning af remme. Surring af varer.

Fastgørelse og surring på trawlere og fiskebåde.

Transport af træ. Fastgørelse og surring.

Luftfart

Vandsport

Havne aktiviteter

Fiskeri

Skovbrug

Til FELCO model →
C9
«««

C12

C16E
C16

«««

C108

C112
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

«««
«««
«««
«««
«««

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Hjælp til kabel rigning. Forberedelse til
splejsning og almindelig klipning af alle kabler.

Beskrivelse

Kabeltræk

Hjælp til at
vælge

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Tohånds wire- og kabelsakse

«««
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Til alle klipningsopgaver på varierende materialer, eller for klipning af planter.

Nødklipning, politi og redningsmandskab.

Klipning af lodede wire net, stål armeret tremmer og kabelelementer. Nedrivnings arbejder.

Til alle former for klipning af kabler, wires, metalplader, skruer, stifter og andre materialer.
Cykel reperations værksteder.

Blomsterdekoration

Administration, politi, toldvæsen

Byggeindustri

Reperations- og
fremstillings værksteder

Beskrivelse

Pigtråg, alle former for kabel arbejde.
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Landbrug

Hjælp til at
vælge
Til FELCO model →

HJÆLP TIL AT VÆLGE

Tohånds wire- og kabelsakse

C9
«««

C16

C108
«««

C12

«««

C16E

«««

C112
«««
«««

«««

«««
«««

«««
«««

«««
«««
«««
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C7

6mm /0.236in.

CDO

5mm /0.197in.
5mm /0.197in.
4mm /0.158in.
3mm /0.118in.

Elektrisk kabel
/kobber eller aluminium) med stål kerne

2.5mm /0.098in.

Ekstra stærke kabler og tråd, 210
kg/mm2

Til FELCO model →
3mm /0.118in.

7mm /0.276in.

Non-oxidable stål
kabler, 190
kg/mm2

Beskrivelse
C3

Stålwire op til 160
kg/mm2

Galvaniseret tråd

Kabler/wire med
og uden sjæl

Materiale

KLIPPEEGENSKABER

Enhånds wire- og kabelsakse

7mm /0.276in.

3mm /0.118in.

30

KLIPPEEGENSKABER

2.5mm /0.098in.

CDO

Gummi transportbånd

4mm /0.158in.

Svejset wire net

C7

Pigtråd

Til FELCO model →
3mm /0.118in.

5mm /0.197in.

Hærdet fjeder wire

Beskrivelse
C3

Jern stang, 60
kg/mm2

Aluminium eller
kobber stang

Materiale

KLIPPEEGENSKABER

Enhånds wire- og kabelsakse

«
«
«
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KLIPPEEGENSKABER

Tohånds wire- og kabelsakse

C9

9mm /0.355in.

8mm /0.315in.

7mm /0.276in.

6mm /0.236in.

5mm /0.197in.

9mm /0.355in.

C12

12mm /0.473in.

10mm /0.394in.

8mm /0.315in.

6mm /0.236in.

5mm /0.197in.

12mm /0.473in.

C16

16mm /0.63in.

14mm /0.552in.

14mm /0.552in.

7mm /0.276in.

6mm /0.236in.

C16E

16mm /0.63in.

14mm /0.552in.

10mm /0.394in.

16mm /0.63in.
20mm /0.788in.

8mm /0.315in.

8mm /0.315in.

8mm /0.315in.

8mm /0.315in.

8mm /0.315in.

8mm /0.315in.

C112

12.7mm /0.5in.

12.7mm /0.5in.

12.7mm /0.5in.

12.7mm /0.5in.

12.7mm /0.5in.

12.7mm /0.5in.

Beskrivelse

Til FELCO model →

C108

Elektrisk kabel
/kobber eller aluminium) med stål kerne

Ekstra stærke kabler og tråd, 210
kg/mm2

Non-oxidable stål
kabler, 190
kg/mm2

Stålwire op til 160
kg/mm2

Galvaniseret tråd

Kabler/wire med
og uden sjæl

Materiale
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KLIPPEEGENSKABER

Tohånds wire- og kabelsakse

«

C9

9mm /0.355in.

7mm /0.276in.

3mm /0.118in.

«

C12

10mm /0.394in.

8mm /0.315in.

4mm /0.158in.

«

«

5mm /0.197in.

«

«

«

14mm /0.552in.

10mm /0.394in.

C16E

14mm /0.552in.

10mm /0.394in.

5mm /0.197in.

C108

8mm /0.315in.

8mm /0.315in.

6mm /0.236in.

«

«

C112

12.7mm /0.5in.

12.7mm /0.5in.

8mm /0.315in.

«

«

Beskrivelse

KLIPPEEGENSKABER

Til FELCO model →

C16

Armeringswire

Gummi transportbånd

Svejset wire net

Hærdet fjeder wire

Jern stang, 60
kg/mm2

Aluminium eller
kobber stang

Materiale

33

Om FELCO
FELCO, ledende fabrikant i verden siden 1945 af professionelle
beskæresakse og kabelklippere.
Mærket Swiss Made

Justeringsnøgle

FELCO's værktøjer, der er udviklet og fremstillet af de bedste materialer og iht. strenge
produktionsprocedurer, er populære blandt
millioner af professionelle brugere over hele
verden.

Justeringsnøglen, der medfølger værktøjer
udstyret med et mikrometerjusteringssystem,
muliggør præcise og øjeblikkelige justeringer
af klingen og modholdsklingen. Sekskantnøglen (insex) gør det muligt at udskrue/iskrue
alle skruer, der er en del af værktøjet.

De bedste råmaterialer
For at kunne skabe slidstærke, holdbare og
lette værktøjer, udvælger FELCO materialer
af høj kvalitet, som f.eks. specialstål, stållegeringer, højstyrke smedet aluminum, kulfibre
eller forstærkede polymerer.

De bedste skærehoveder
De fineste stållegeringer, som gennemgår
specifikke varmebehandlinger, sikrer forøget
slidstyrke og eminente skæreegenskaber.

Nyttige reservedele
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FELCO leverer reservedele, hvilket giver
værktøjet en længere levetid. Når en del bliver slidt, beskadiget eller tabes, er det ikke
nødvendigt at købe et helt nyt værktøj: Man
skal blot udskifte den relevante del. Reservedelen kan fås hos den sædvanlige forhandler.

FELCO garanti
*Garantien dækker fejl ved formgivning eller
fremstilling og begrænser sig til de nævnte
dele. Fejl eller skader opstået som følge af en
ulykke, af almindeligt slid eller misbrug, eller
som følge af brug til et andet formål, end det
som redskabet er beregnet til, dækkes ikke af
garantien.

En effeltiv eftersalgsservice
Takket være alle vores partnere, der findes i
over 100 lande, drager alle, der køber et
FELCO-produkt, fordel af en eminent eftersalgsservice.

www.felco.com
På vores webside findes en stor mængde
nyttige oplysninger.
http://www.felco.com

The Original, since 1945
Håndtering af forfalskninger (kopivarer), er en
del af selve mærket. FELCO er i særdeleshed
et offer for dette problem.
FELCO 2, som er den bedst sælgende beskæresaks i hele verden, er den mest kopierede!
Som opfinderen af beskæresaksen med de
røde håndtag, har FELCO været ensbetydende med kvalitet siden 1945.

Vedvarende udvikling

FELCO er
- håndværktøjer til de mest krævende professionelle brugere.
- industriværktøjer med sigte på en lang række arbejdsområder (elektrikere, skovhuggere,
søfolk, fagfolk i kabelindustrien, serviceindustrien...)
- pneumatiske eller elektriske værktøjer til de
mest krævende professionelle brugere.



THE ORIGINAL, SINCE 1945

OM FELCO

Siden FELCO blev grundlagt i den lille
schweiziske by Geneveys-sur-Coffrane i hjertet af Watch-dalen i 1945, har virksomheden
udvidet sit renommé over hele verden.
FELCO har været trofast over for sin kanton
og schweizisk knowhow og beskytter i dag
miljøet ved: Genvinding af affald, styring af
energiforbruget, vandbehandling, overvejelser
med hensyn til afstande til underleverandører,
brug af genoparbejdede og genvindelige materialer og personaleudvikling. Certificeringerne iht. ISO 9001 og 14001 er bevis på
FELCO's engagement.

35

90202.08-V09/10-DA

36

Forhandlerens stempel

FELCO SA
CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
SWITZERLAND

T +41 328 581 466
F +41 328 571 930
info@felco.com
www.felco.com

