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Praska do tulejek izolowanych i nieizolowanych oraz do 
tulejek podwójnych
Crimping tool for insulated, non-insulated Cable end-sleeves 
and twin cable end-sleeves

K30/6K
Sześcioboczne zaprasowanie / Hexagonal crimping

Tulejki  0,08 – 16mm² / Cable end-sleeves 0,08 – 16mm²



K30/6K
Praska ręczna 

Mechanical crimping tool

Praska ręczna 
Mechanical crimping tool

Samonastawianie i ergonomia
Self-adjusting & Ergonomicn Jeden profil zaprasowania dla wszystkich 

przekrojów od 0,08 do 16 mm2 
One crimping profile for cross-sections 
from 0,08 – 16 mm² by automatic 
cross-sectional area adjustment

n Zaprasowanie sześcioboczne 
Hexagonal crimping

n Z systemem zapadkowym pozwalającym na 
kontrolowanie zaprasowania
With ratchet for smooth controlled 
press results

n Boczne wprowadzanie tulejki
Lateral insertion (Side crimping)

n Ułatwienie pozycjonowania małych 
tulejek 0,08 – 4 mm²
Positioner for exact crimping results with 
small cable end-sleeves 0,08 – 4 mm²

n Nieślizgające się uchwyty i miejsce do 
opisu narzędzia
Non-slip handles and marking field

Dane techniczne / Technical data

Pełny zakres:
Crimping range total:

0,08 – 16 mm²

Tulejki:
Cable end-sleeves:

0,08 – 16 mm²

Tulejki podwójne:
Twin cable end-sleeves:

2 x 0,5 – 2 x 6 mm²

Długość: / Length: 215 mm

Masa: / Weight: 0,5 kg

Nazwa / Item
Symbol
Part No.

Praska ręczna do tulejek i 
tulejek podwójnych 0,08 – 16 mm²
Crimping tool for cable end-sleeves and 
twin cable end-sleeves 0,08 – 16 mm²

K306K

Wariant / Variant
Symbol
Part No.

L-BOXX z praską do tulejek 0,5 – 16 mm²
L-BOXX with Crimping tool for cable end-sleeves  0,5 – 16 mm² LBOXXMINIK306K

Zakres dostawy / Scope of supply
Praska ręczna do i tulejek podwójnych 0,08 – 16 mm²
Crimping tool for cable end-sleeves  0,08 – 16 mm²  K306K

Nożyce do kabli do o 12 mm 
Hand-operated cutting tool to 12 mm dia. K118

Tulejek izolowane 1,5 mm²
Insulated cable end-sleeves 1,5 mm²

100 sztuk
100 pieces 4728

Tulejek izolowane 2,5 mm²
Insulated cable end-sleeves 2,5 mm²

100 sztuk
100 pieces 47312

Tulejek izolowane 4 mm²
Insulated cable end-sleeves 4 mm²

50 sztuk 
50 pieces 47412

Tulejek izolowane 6 mm² 
Insulated cable end-sleeves 6 mm²

50 sztuk 
50 pieces 47512

Tulejek izolowane 10 mm²
Insulated cable end-sleeves 10 mm²

30 sztuk 
30 pieces 47612

L-BOXX-Mini
L-BOXX-Mini
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