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SETURI DEM
O

Set de baza in cutie de plastic,  se poate comanda pe cod 623574 si art 514/1BIDEMOPB, 
iar consumabilele pe cod 623745 si art 514/1BIDEMO

Cu acest set putem prezenta:

 - rasucirea sarmei tari si indoirea inelelorpina 
la 3,5mm diametru, inelele putind � indoite 
pe stinga sau pe dreapta datorita dintilor 
de pe ambele laterale ale falcii clestelui.
- clestele poate � folosit la sertizarea papucilor 
izolati
- se poate folosi la dezizolarea cablurilor 
de la 2,2 la3mm.
-se poate folosi la dezizolarea cablurilor 
de la 3,5 la 4mm
- taie cabluri de la 2,3 la 4mm
- sertizeaza papuci pana la 4mm

 

 

 

 

514/1BIDEMO (623745)514/1BIDEMOPB (623754)

Setul de baza 623754 contine:

cleste multifunctional de electrician

cutie de plastic cu suport SOS

1m cablu sectiune 1mm²

20 buc cap de �r 2,5mm²

20 buc cap de �r 1,5mm²

1m cablu sectiune 2,5mm²

1m cablu tare sectiune 2,5mm²

20 buc papuc cu gaura, sectiune 
0,5-1,5mm²

Set demo pentru 514/1BI
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DEM
O SETS

Basic set in plastic box we can order under code 623755 and article 
427/4AGDEMOPB. After that we order only supply code 623744 and article 
427/4AGDEMO.

With set we can present:

• Crimping of cord end sleeves on the 
end of the wire. We can show that 
pliers are useful for wire diameter up to 
10mm2.

427/4AGDEMO (623744)427/4AGDEMOPB (623755)

Basic set 623755 contents:

crimp grip pliers

one meter of wire 10mm2 

one meter of wire 10mm2

one meter of wire 0,5mm2

20 pieces of cord end sleeves 10mm2

20 pieces of cord end sleeves 0,5mm2

Demo set for 427/4AG in plastic box
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SETURI DEM
O

Setul de baza se comanda pe cod 623755 si art 427/4AGDEMOPB, iar consumabilele 
pe cod 623744 si art 427/4AGDEMO.

Cu acest set putem prezenta:

 - sertizarea capetelor de �r pentru cablu 
cu sectiune pana la 10mm².

427/4AGDEMO (623744)427/4AGDEMOPB (623755)

Setul de baza 623755 contine:

cleste de sertizat

1m cablu sectiune 10mm²

1m cablu sectiune 10mm²

1m cablu sectiune 0,5mm²

20 buc cap de �r sectiune 10mm²

20 buc cap de �r sectiune 0,5mm²

Set demo pentru 427/4AG in cutie plastic
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563PLUSDEMOPB (623753) 563PLUSDEMO (623752)

SETURI DEM
O

Setul de baza se poate comanda pe cod623753 si art 563PLUSDEMOPB, iar consumabilele 
pe cod 623752 si art 563PLUSDEMO.

taierea tablei cu acoperire abraziva cu 
foarfecele de table UNIOR din gama PLUS. 
Setul contine trei tipuri de foarfece

Setul de baza 623753 contine:

foarfeca de tabla universala

foarfeca de tabla dublu articulata PELICAN

foarfeca de table tip PELICAN

10 foi de tabla acoperite abraziv cu 
dimensiunile 330x165mm

Set demo pentru foarfeci  PLUS in cutie 

Cu acest set putem prezenta:
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586.596DEMOCT

586/6DEMO

596PLUS/6GDEMO

SETURI DEM
O

Setul de baza in husa se poate comanda pe cod 623759 si art 586.59DEMOCT, iar consumabilele 
pe cod 623749 si art 596PLUS/6GDEMO sau cod 623748 si art 586/6DEMO.

taierea corecta a barelor din �erbeton, setul 
incluzind o cheie IBEX 10 pentru inlocuirea 
falcilor taietoare si o cheie IBEX pentru reglarea 
lor.
cu falcile pentru taiat tije �letate aratam taierea 
corecta a tijelor �letate si ca dupa taiere se 
poate in�leta o piulita fara alte operatii 
suplimentare. Datorita diferentelor de calitate 
a tijelor �letate setul contine un corrector de 
�lete si un imbus de 4mm pentru a arata 
inlocuirea corecta a falcilor taietoare.

Setul de baza 623759 contine:

cleste de taiat bolturi de 750mm cu falci 
taietoare triunghiulare interschimbabile

bara �erbeton diametru 12mm

bara �erbeton diametru 10mm

bara �erbeton diametru 8mm

bara �erbeton diametru 6mm

chei combinate IBEX articol 129/1 cu
dimensiuni de 10 si 22mm

taietor pentru tije �letate

tije �letate  M6, M8, M10, M12 cu
lungime de 1 m

cite 2 piulite cu dimensiunile de M6, M8, 
M10, M12

imbus 4mm

taietor pentru 586/6

Set demo pentru 596PLUS/6G

Cu acest set putem prezenta:
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539DEMO

SETURI DEM
O

Setul  include citeva dimensiuni de inele 
de siguranta montate pe suport si permite 
utilizarea clestilor pentru inele de siguranta 
la montarea si demontarea diferitelor 
dimensiuni de inele.

Setul in cutie de cutie de plastic se poate comanda pe cod 623750 si art 539DEMO.

Setul contine:

patru clesti drepti pentru inele de arbore, 
dimensiunile 140, 180 si 220mm

patru clesti drepti pentru inele de alezaj, 
dimensiunile 140, 180 si 220mm

Set demo pentru clesti inele



7

DEMO1

SETURI DEM
O

Setul se poate comanda pe cod 623751 si art DEMO1.
Testerul are diferite diametre pe care se poate demonstra autoreglarea clestilor HYPO 
pe orice diametru de piesa.  Pe tester mai sunt montate 2 inele de siguranta pentru a arata 
folosirea clestilor pentru inele de siguranta de arbore si de alezaj.  Mai este prevazut un 
surub cu hexagon de 13mm pentru folosirea unei chei dinamometrice cu cuplu de 50Nm.

Set demo 442/1HYPO clesti de instalatori si chei dinamometrice

Set demo pentru clesti Hypo, HPP

Setul contine:

442/1Hypo-180

442/1Hypo-240

447/1HPP-240

Set DEMO.442.447PB

cod 624993
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129ST

DEMO.WRE1

SETURI DEM
O

Setul se poate comanda pe cod 623860 si art 129ST.
Se pot demonstra avantajele cheilor IBEX (dimensiunea 16mm) la lucrul in spatii inguste 
sau cu vizibilitate redusa.

Tester demo pentru 129/1

Setul se poate comanda pe cod 623760 si art DEMO.WRE1.

Set demo pentru chei

Setul prezinta diferite tipuri de chei �xe, 
utilizarea si posibilitatile �ecareia si 
bineinteles cheile IBEX ale caror avantaje 
trebuie subliniate.


