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Izmenljive matrice za klešče MCT 

Neizolirani kabelski čeveljčki od 0.5 do 10 mm2 

0.5 - 6 mm2 0.5 - 2.5 mm2 4 - 10 mm2 

0.25-10 mm2 16 - 25 mm2 35 - 50 mm2 

Tulci (votlice) za električne vodnike od 0.25 do 50 mm2 Koaksialni priključki 

ST, SC, SMA, SMB, SFR 

optični  

RG 174, 179 RG 58, 59, 62, 71 

BNC, TNC BNC, TNC kontakti 

RG 6, 59 

CATV kontakti 

Kontakti za solarne priključke NOVO! 

MC kontakt  fi 4 mm  

2.5 - 6 mm2
 

MC kontakt  fi 3 mm  

2.5 - 6 mm2
 

TYCO kontakti 

2.5 - 6 mm2
 

RJ 45 8/8 RJ-11 6/6, 6/4, 6/2 

mrežni  telefonski  

Telekomunikacijski in optični priključki 

0.5 - 2.5 mm2  0.1-0.4, 4-6 mm2  

Izolirani kabelski čeveljčki od 0.1 do 6 mm2 

Univerzalne klešče MCT so idealno orodje za profesionalne 
elektroinštalaterje in vzdrževalce, ki so pri svojem delu   
nenehno mobilni in ob sebi potrebujejo kvalitetna ročna 
orodja za različne aplikacije.    
 
Prednost klešč MCT je njihova univerzalnost, saj lahko z 
enim orodjem in poljubnimi matricami stisnete različne 
kontakte z enako zanesljivostjo spoja kot pri posamičnih 
kleščah*. MCT je zaradi tega edinstveno orodje na trgu. 
Klešče in matrice lahko kupujete posamezno ali pa v pred-
pripravljenih setih. 

* Za pogostejše stiskanje posameznih tipov kontaktov priporočamo 
samostojne, bolj ergonomsko oblikovane  klešče (na voljo tudi pri nas). 

Masivni kontakti za industrijske konektorje 

0.14 - 4 mm2 6 - 10 mm2 

Neizolirani natični kontakti (fastoni) 

0.1 - 1 mm2 

2.8/110 kontakti 

0.5 - 2.5 mm2 

4.8/187 kontakti 6.3/250 kontakti 

0.5 - 6 mm2
 

 očesni 

 viličasti 

 igličasti 

 natični 

vstavljanje matrice v klešče vstavljanje vodnika v kontakt 



UNIVERZALNE KLEŠČE  
ZA STISKANJE  
KONTAKTOV 
pressmaster® MCT 

Nexum d.o.o. smo zanesljiv dobavitelj profesionalnih 
proizvodov za industrijo po ugodnih cenah. 
  
Poleg blagovne znamke pressmaster® iz Švedske nudimo tudi 
proizvode drugih svetovnih proizvajalcev, kot sta Delta in 
Flexicon. 
 
Nahajamo se v industrijski coni Logatec (označeno na 

spodnjem zemljevidu). Pokličite nas in se o nakupu 

posvetujete z našimi svetovalci, ki vam bodo z veseljem 

pomagali. 

Klešče pressmaster® MCT 

Zaradi menjave matric ste prilagodljivi, obenem pa 
prihranite na teži, prostornini in stroških nakupa 
posamičnih klešč. 
Visoka kvaliteta spoja (stisk kontaktov je umerjen za 
posamezno matrico). 
Daljša ročica omogoča prenos sile do 10 000 N, 
(enoročno in dvoročno stiskanje). 
Postopek stiskanja je enostaven: lahka namestitev 
kontakta v matrico, pregledna vstavitev vodnika v 
kontakt (oznake na matricah) in udoben stisk zaradi 
plastične prevleke ( za delo v nizkih temperaturah). 
Optimizirane dimenzije za lažje prenašanje: teža 
460g, dolžina 234mm, višina 64mm. 
Matrice so varno shranjene v nastavkih. 

2015 

nastavek za matrico 

Obrtniška 11, SI-1370 logatec 
T: +386 1 759 17 46 
m: +386 41 681 849  
info@nexum.si 

Prednosti sistema MCT: 

stisnjen kontakt 

mailto:info@nexum.si

