
Nożyce FiSkarS 9874
•	 służą do obcinania włókien kewlarowych w kablach światłowodowych
Nożyce uniwersalne Ndk
•	 służą do obcinania kabli światłowodowych i ich elementów wzmacniających
Stripper 45-163 (MałY)
•	 służy do nacinania i zdejmowania luźnej tuby oraz powłoki kabla stacyjnego o średnicy do 6,4 mm
Stripper 45-164 (dużY)
•	 służy do zdejmowania powłoki zewnętrznej wielowłóknowego kabla stacyjnego lub liniowego  

o średnicach zewnętrznych od 6,4 do 14,3 mm
•	 posiada wymienne noże, w komplecie jeden nóż zapasowy
Stripper MES-202
•	 służy do zdejmowania powłoki zewnętrznej kabla stacyjnego oraz luźnej tuby kabla liniowego
Stripper CFS-2
•	 służy do zdejmowania powłoki zewnętrznej kabla stacyjnego oraz powłoki pierwotnej 250 µm włókna 

światłowodowego
Stripper pwS-003
•	 służy do zdejmowania powłoki pierwotnej 250 µm i ścisłej tuby 0,9 mm z włókien światłowodowych
•	 zakres regulacji 0,3-1 mm
Stripper Ck-0,5
•	 służy do precyzyjnego zdejmowania powłoki ścisłej tuby z włókna światłowodowego
Stripper Fo 103-S
•	 służy do zdejmowania powłoki pierwotnej 250 µm włókna światłowodowego
Stripper rEHau rauCut i
•	 precyzyjne narzędzie do otwierania tub kalbi liniowych i mikrokabli bez przecinania włókien,  

średnice tub od 1.8 mm do 4.2 mm
•	 tubę układa się w rowku prowadzącym między szczękami narzędzia, przeciągnięcie narzędzia wzdłuż tuby 

powoduje skrawanie wierzchniej części tuby, umożliwiając dostęp do jej środka, bez uszkodzeń włókien, cięcie 
wykonywane jest specjalnie zaostrzonym nożem

Nóż aM-1
•	 służy do zdejmowania powłoki zewnętrznej kabla liniowego poprzez nacięcie jej na obwodzie lub wzdłuż osi kabla
•	 posiada regulowane ostrze dla kabli o średnicy 8-28 mm
Nóż aM-2 
•	 służy do zdejmowania powłoki zewnętrznej kabla liniowego
•	 nóż o wysokiej trwałości, ze specjalną stopką pozwalającą nacinać kabel liniowy wzdłużnie bez możliwości 

uszkodzenia włókien

sPosÓB zaMaWiaNia:
Fo 103-S – stripper MiLLEr do włókna 250 μm

cecHY:
•	 służy do zaciągania taśm kablowych
•	 typ Mk iii a
•	 automatyczne, szybkie zaciąganie taśm kablowych

sPosÓB zaMaWiaNia:
Mk iii a – pistolet do zaciągania taśm kablowych
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Oznacznik rolkowy kabli  
stacyjnych OZRWŁ

Oznaczniki na lasce kabli  
stacyjnych OZNL

cecHY:
•	 służą do znakowania pojedynczych włókien światłowodowych 
•	 10 rolek z cyframi od 0 do 9
•	 umieszczone w specjalnej kasecie z nożykami do automatycznego obcinania samoprzylepnych odcinków cyfr
•	w rolce znajduje się 500 cyfr
•	 zapasowe rolki

sPosÓB zaMaWiaNia:
ozrwł – pojemnik znaków (0 – 9) (500 sztuk z każdego znaku)
ozrwł zapas - zapasowa rolka oznaczników (500 sztuk z każdego znaku)

Pistolet do zaciągania taśm MK III A

FO 103-S

CK-0,5
Zapas do oznacznika rolkowego kabli 

stacyjnych OZRWŁ

TELEKOM ACCESS

ozNaczNiki roLkowE ozrwł

cecHY:
•	 poszczególne cyfry i litery z laski wsuwa się na powłokę kabla
•	 oznaczniki zaciskają się siłą sprężystości
•	 1 laska zawiera 30 szt. oznaczników jednej cyfry lub litery

daNe TecHNiczNe:
•	 oznaczniki literowe od a do z, nakładane na ścisłą tubę
•	 oznaczniki cyfrowe od 0 do 9 na lasce, nakładane na kabel stacyjny o wymiarach:

 - od średnicy 1,1 mm do 1,4 mm (kolor laski brązowy)
 - od średnicy 1,4 mm do 1,9 mm (kolor laski szary)
 - od średnicy 1,9 mm do 2,6 mm (kolor laski zielony)
 - od średnicy 2,6 mm do 3,2 mm (kolor laski czerwony)

sPosÓB zaMaWiaNia:
ozNL (1,1 – 1,4) 4 – oznaczniki cyfrowe (cyfra 4), na lasce o średnicy 1,1 – 1,4 mm, oznaczniki sprzedawane na laski 
(1 laska zawiera 30 szt. koralików z danej cyfry lub litery)

ozNaczNiki Na LaScE ozNL

ozNaczNik kaBLoWY 1
•	wymiary: 250 x 80 mm
•	 znak ostrzegawczy „uwaga światłowód”, napis „kabel światłowodowy” i pole do nanoszenia informacji  

tuszem niezmywalnym
•	mocowanie na kablu dwiema opaskami

ozNaczNik kaBLoWY 2
•	wymiary: 200 x 50 mm
•	 znak ostrzegawczy „uwaga światłowód”, napis „kabel światłowodowy” i pola do opisu relacji, typu kabla,  

właściciela kabla, wykonawcy i roku wykonania, tuszem niezmywalnym
•	mocowanie na kablu dwiema opaskami

ozNaczNik kaBLoWY 3
•	wymiary 120 x 30 mm
•	 znak ostrzegawczy „uwaga światłowód”, napis „kabel światłowodowy” i pole do wpisania numeru kabla
•	mocowanie dwiema opaskami

sPosÓB zaMaWiaNia:
oznacznik kablowy 1 – oznacznik na kabel liniowy, duży

TELEKOM

ozNaczNiki kaBLi LiNiowcH

NożE i StrippErY do kaBLi światłowodowYcH

piStoLEt do zaciąGaNia taśM Mk iii a
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