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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

SHEET METAL SNIPS - FOR LEFT CUTTING 

FLC

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
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INFORMACJE OGÓLNE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                      Nazwa                         Opakowanie                    Rodzaj
FLC                       SHEET METAL SNIPS            ???????????                narzędzia
                               FOR LEFT CUTTING
                                

SHEET METAL SNIPS - FOR LEFT CUTTING to niezwykle 
poręczne, mocne i kompaktowe lewotnące nożyce do blachy. 
Podwójnie złożona dźwignia SHEET METAL SNIPS - FOR 
LEFT CUTTING, powoduje zmniejszenie użycia siły przy 
jednoczesnym zwiększeniu wydajności cięcia. Idealna 
konstrukcja, kompaktowe rozmiary i mały ciężar SHEET METAL 
SNIPS - FOR LEFT CUTTING, zapewniają łatwość 
użytkowania, wszechstronność, oraz łatwość przechowywania 
w dowolnej kieszeni. Innowacyjna głowica tnąca umożliwia 
wycinania niezwykle małych promieni, oraz doskonale nadaje 
się do trudno dostępnych miejsc. Połączenie blokady z 
ogranicznikiem poprawia bezpieczeństwo, oraz umożliwia łatwe 
zamykanie nożyc i utrzymywanie ich w stanie zamkniętym. 
Ergonomiczny kształt uchwytu, zapewnia ograniczenie 
zmęczenia podczas pracy.

PROFESJONALNE
LEWOTNĄCE

NOŻYCE DO BLACHY

DANE TECHNICZNE

Wykonanie: Lewotnące
Długość (mm): 180
Długość krawędzi tnącej (mm): 25
Maksymalna grubość cięcia blachy metalowej (mm): 1,2
Maksymalna grubość cięcia stali szlachetnej (mm): 0,8

                        Podwójnie złożona dźwignia -zastosowanie mniejszej siły 
                        przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności cięcia

                        Kompaktowe rozmiary - łatwość użytkowania i wszechstronność
                        Idealne do małych promieni oraz do trudnodostępnych miejsc

                        Zoptymalizowana geometria cięcia - brak poślizgu, nawet bez ząbkowania
                        Połączenie blokady z ogranicznikiem poprawia bezpieczeństwo
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ZASTOSOWANIE

Nożyce lewotnące - lewostronne położenie blachy, najlepsze do 
wycinania promieni po lewej stronie.
Uwaga!
Nożyce nie są przeznaczone dla użytkowników leworęcznych.


