
Szczypce instalacyjne Tricut Professional electric 

do prac pod napięciem do 1000 V AC

W produkcji szczypiec Wiha z funkcją cięcia wykorzystywana jest 

wysokogatunkowa stal C70. Dzięki temu w trakcie dodatkowego 

hartowania indukcyjnego krawędzi tnących otrzymuje się bardziej 

wytrzymałe ostrze. Nawet po 1200 cięciach krawędzie pozostają 

tak samo ostre jak przy pierwszym użyciu.

Standardowo do obróbki przewodów niezbędne są trzy różne narzę-

dzia. Przy obróbce przewodów okrągłych, 3 x 1,5 mm oraz 3 x 2,5 mm 

w pierwszej kolejności, by dostać się do przewodów należy zdjąć 

płaszcz zewnętrzny, następnie usunąć izolację z każdego z nich 

a ostatecznie odciąć odpowiednio długi odcinek z całości kabla. 

Każdy elektryk stosuje własną technikę działania, jednak zawsze 

dokłada starań, by nie uszkodzić izolacji na wewnętrznych przewo-

dach. Dodatkowo wykonanie tych czynności wymaga od niego 

zastosowania kilku różnych narzędzi. Szczypce TriCut zostały 

skonstruowane tak, by wykonać powyższe zadania przy pomocy 

wyłącznie jednego narzędzia.

Czy wiesz, że:
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Złamany kształt główki
umożliwia ergonomiczną pracę w trudno dostępnych 

miejscach, jak np. puszki przyłączeniowe. Główka kuta 

matrycowo z wysokiej jakości stali C70, dzięki temu 

szczypce są niezwykle wytrzymałe. 

Element do zdejmowania izolacji z płaszcza ochronnego
do przewodów 3 x 1,5 mm oraz 3 x 2,5 mm.

Element do zdejmowania izolacji z poszczególnych żył 
z precyzyjnie dobraną średnicą, zapobiega kaleczeniu rdzenia.

Szczęki tnące ulepszane cieplnie
oraz dodatkowo hartowane indukcyjnie, co zwiększa 

sprawność cięcia.

Dodatkowe, wysokogatunkowe pokrycie chromowe
charakterystyczne dla serii Professional electric, 

dla lepszej ochrony przed korozją i wilgocią.

Specjalnie uformowane końce rękojeści
jej górna część zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem 

dłoni z częściami przewodzącymi prąd. Dolna część posiada 

blokadę zapobiegającą zsunięciu się ręki z narzędzia.

Izolacja VDE 
każdy produkt testowany i dopuszczony do użycia pod 

napięciem 1000V AC. Narzędzie VDE wyróżnia się 

żółto-czerwonym kolorem izolacji oraz posiada nadrukowany 

na rękojeści symbol certyfikacji VDE.

Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść
z twardymi, wygodnymi strefami elastomerowymi 

zapewniającymi małe tarcie w zakresie ruchu palców. 

Szeroki grzbiet rękojeści z miękkiego, antypoślizgowego 

elastomeru chroni wrażliwe partie dłoni przed odgnieceniami.

https://www.wiha.com/pl/pl/narzedzia/szczypce/szczypce-instalacyjne-tricut/wiha-professional-electric/32/szczypce-instalacyjne-tricut-professional-electric
https://www.wiha.com/pl/pl/blog/detail/sCategory/12/blogArticle/127


Aspekty techniczne:

Szczypce TriCut łączą w sobie trzy istotne funkcje:

Usuwanie płaszcza

Dzięki odpowiednio dobranej średnicy ostrzy można w sposób szybki i bezpieczny, jednym 

płynnym ruchem usunąć płaszcz zewnętrzny. 

Usuwanie izolacji

W główce szczypiec umieszczono specjalne otwory do precyzyjnego usuwania izolacji 

z poszczególnych żył 1,5 mm lub 2,5 mm. Dodatkowo, dzięki specjalnemu ukształtowaniu 

główki praca wykonywana jest w osi kabla. Rozwiązanie to umożliwia wygodną pracę nawet 

na krótkim odcinku przewodu znajdującego się np. wewnątrz puszki elektrycznej. 

Cięcie na długość

Szczypce posiadają krawędzie tnące i można ich używać jak tradycyjnych obcinaczek bocznych 

o podwyższonej wytrzymałości. Za ich pomocą możliwe jest cięcie kabli, twardszych drutów 

a nawet łańcuchów.

Szczypce dostępne są w dwóch wersjach: 

Professional electric – z izolacją VDE i dwukomponentową rękojeścią dla 

maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

Classic - tam, gdzie przepisy dopuszczają pracę bez narzędzi z atestem VDE.
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Dla kogo ten produkt?

Szczypce TriCut przeznaczone są dla wszystkich, 

zajmujących się pracą związaną z instalacją elektryczną, 

głównie na obiektach przemysłowych. Stanowią pod-

stawowe narzędzie przy tworzeniu i układaniu instala-

cji elektrycznej w fazie budowy. Również w później-

szym okresie ułatwiają i przyspieszają pracę przy 

rozbudowie czy serwisowaniu istniejącej już instalacji. 

Można śmiało stwierdzić, że powinny się znaleźć na 

wyposażeniu każdego elektryka, automatyka czy 

elektromontera. Dobrze się sprawdzą w zestawie 

narzędzi serwisowych grup administrujących budynki, 

jak również działów utrzymania ruchu czy indywidualnych 

elektrotechników.

Zobacz film instruktażowy 

Napisz maila 
i odbierz paczkę 

danych o produkcie.

Napisz
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