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Narzędzie Wiha do automatycznego zdejmowania izolacji z przewodów służy do obróbki 
szerokiego spectrum kabli, zapewniając ergonomię, wydajność pracy i bezpieczeństwo 
użytkownika. 

Łatwe konfekcjonowanie kabli przy pomocy szczypiec Wiha 

Narzędzie do automatycznego zdejmowania izolacji Wiha to wielofunkcyjny przyrząd do 

konfekcjonowania kabli. Dzięki niemu użytkownik może wydajniej, bezpieczniej i bardziej 

ergonomicznie wykonać typowe zadania, takie jak: przycinanie, usuwanie płaszcza kabla, 

zdejmowanie izolacji. Ponadto narzędzie można stosować do kabli o przekroju od 0,03 do 16 

mm², co zmniejsza konieczność wymiany narzędzi, jednocześnie zapewniając elastyczność oraz 

oszczędność czasu. 

Funkcja cięcia umożliwia łatwe przycinanie przewodów do pożądanej długości. Poprzez 

zastosowanie metalowej wkładki skrawającej Wiha gwarantuje odpowiednią żywotność i trwałość 

produktu, dając użytkownikowi dodatkową wartość w postaci oszczędności czasu i pieniędzy 

wydanych na zakup części zamiennych. Narzędzie wyposażone jest w regulowany ogranicznik 

długości, umożliwiający precyzyjną obróbkę na określoną długość. W dowolnym momencie 

można użyć noży zapasowych i elementów wymiennych schowanych w rękojeści. Automatyczna 

funkcja zamykania zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu wiązki kabla.  

Narzędzie zostało stworzone według zasad ergonomii i oprócz wyjątkowo cichej pracy, 

zapewniają bezpieczeństwo użytkownika. Dołączony do zestawu amortyzator, można stosować 

do redukcji odrzutu powstającego podczas obróbki kabli o przekrojach większych niż 6 mm²m, 

tym samym chroniąc nadgarstki. Osłona na palce umiejscowiona przy ostrzu, zapobiega urazom. 

Po zabezpieczeniu rękojeści narzędzie jest trwale zablokowane i nie zajmuje wiele miejsca, a tym 

samym nadaje się do przenoszenia.  

 
Znaki (ze spacjami):  1 536 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_automatic_stripping_pliers_5_300dpi 
 
Motyw zdjęciowy 

Automatyczne szczypce do zdejmowania 
izolacji firmy Wiha zapewniają użytkownikowi 
wydajność pracy. 
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Motyw zdjęciowy 

Wiha_automatic_stripping_pliers_4_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

I. Skracanie, ściąganie izolacji i zdejmowanie 
płaszcza kabla za pomocą tylko jednego 
narzędzia, do kabli o przekroju od 0,03 do 16 
mm²; II. W rękojeści znajduje się tzw. „Safeline” 
składające się z amortyzatora, noża 
wymiennego oraz elementów wymiennych; III. 
Autonomiczny mechanizm blokujący zapewnia 
bezpieczne prowadzenie narzędzia. 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_automatic_stripping_pliers_3_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Automatyczne szczypce do zdejnowania zolacji 
firmy Wiha sprawiają, że konfekcjonowanie 
kabli jest proste. Nastawny ogranicznik długości 
umożliwia precyzyjne wykonywanie pracy. 

 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_automatic_stripping_pliers_1_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Przy ściąganiu izolacji z kabli o przekroju 
powyżej 6 mm² można zamontować znajdujący 
się w rękojeści amortyzator w celu 
zredukowania odrzutu oraz ochrony 
nadgarstków. 

  

Motyw zdjęciowy 

Wiha_automatic_stripping_pliers_2_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Łatwa obsługa - znajdujące się w rękojeści 
Safeline zawiera amortyzator, nóż wymienny i 
elementy wymienne do komfortowego użycia. 
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Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 

informacyjnego firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/ , w odpowiednim 

komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z naszą redakcją. 

 
O firmie Wiha 
 
Wiha to jeden czołowych producentów narzędzi ręcznych przeznaczonych do użytku 
profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle.  Z małej, rodzinnej firmy założonej przed prawie 80 
laty, stała się dzisiaj przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym i nadal kierowana jest 
przez kolejne pokolenia swoich założycieli – rodzinę Hahn.  
Za pomocą rozbudowanego programu specjalistycznych produktów, obejmującego innowacyjne 
rozwiązania z zakresu narzędzi ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty 
i chroniących zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym stopniu wpływa na jakość i 
bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty.  
Projektując i wytwarzając produkty spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 
funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz 
koncepcji narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, narzędzi 
wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem itp.  
Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE stanowią optymalizację 
i uzupełnienie podstawowego segmentu narzędzi firmy i odpowiedź na konkretne 
zapotrzebowanie ze strony użytkowników.  
Już w roku 2014 firma Wiha zdobyła nagrodę "Manufacturing Excellence Award" (MX Award) dla 
najlepszej firmy w Niemczech w kategorii MŚP, zaś liczne wyróżnienia Design-Award 
potwierdzają pozycję firmy jako lidera pod względem funkcjonalności, wzornictwa i jakości. 
W 2016 r. firma Wiha została wyróżniona tytułem „TOP 100”, dołączając do grona najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Nowoczesne zarządzanie 
personelem w połączeniu z głęboko zakorzenioną, otwartą i uczciwą kulturą korporacyjną 
pomogły firmie Wiha w roku 2016 uzyskać tytuł „Attractive Employer in Bronze” przyznawany 
przez izbę gospodarczą IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
 
 
 
Osoba kontaktowa 

 

Maja Sikorska 

Wiha Polska Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 10 b 

80-298 Gdansk 

Tel.: +48 58 762 38 30 

Fax: +48 58 762 39 00 

info.pl@wiha.com 

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można 

znaleźć na stronie  

Przejdź bezpośrednio do Newsroomu firmy 

Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

lub do naszych kanałów w mediach 

społecznościowych. 
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