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Strippen, knippen, twisten en 
 krimpen met één tool!
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Nieuw is het ratelmechanisme die 
er voor zorgt dat de huls altijd 

volledig geperst wordt.  
Dit verhoogt de proces zekerheid.

99020120

Multi-Talent QUADRO Plus
De ongeëvenaarde integratie van vier verschillende functies: 
strippen, knippen, twisten en krimpen. Het snel herladen 
van adereindhulzen door van magazijn te wisselen, maakt 
snel en efficiënt werken mogelijk. Magazijnen kunnen 
worden gebruikt voor adereindhulzen van 0,5 t/m 2,5 mm2.

Inhoud box:
• Multi-Talent QUADRO Plus striptang

• 3 magazijnen voor adereindhulzen

• Adereindhulzen 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 en 2.5 mm²

• Geleverd in een handige Sortimo stapelkoffer

VERNIEUWD! 
Nu met ratel mechanisme

199,00
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Het Jokari System 4-70 kabelmes inclusief alle beugels nu 
in een praktische Sortimo stapelkoffer met schuiminleg. 
Met deze koffer zijn alle ronde kabels van Ø 4 t/m 70 mm 

ontmanteld in een handomdraai.

Kabelmes system 4-70   Veiligheid voorop!

Snijwonden behoren tot het verleden met het nieuwe kabelmes 
van JOKARI. Dit kabelmes is speciaal ontworpen om uw veilig-
heid te waarborgen. Niet alleen staat het kabelmes garant voor 
meer veiligheid maar het biedt u ook meer comfort en 
flexibiliteit.

Meer veiligheid: Het haakmes komt alleen uit zijn vergrendeling 
als de vergrendeling van het mes tegen de kabelmantel wordt 
gedrukt. Wanneer het schuifmechanisme van het haakmes 
richting het geopende hangslot staat kan de vergrendeling wor-
den teruggedrongen in de behuizing. Staat het schuifmechanisme 
in een andere positie dan wordt de vergrendeling geblokkeerd.

99020470

Beugel Nr. 16  Ø 4 -16 mm 99020472

Beugel Nr. 28  Ø 8 - 28 mm 99020473

Beugel Nr. 35  Ø 27 - 35 mm 99020474

Beugel Nr. 50  Ø 35 - 50 mm 99020475

Beugel Nr. 70  Ø 50 - 70 mm 99020476

Beugels System 4-70

System 4-70 Set

Meer comfort: Dankzij de robuuste 2-componenten greep heeft de 
gebruiker zeer goede controle tijdens het ontmantelen.

Meer flexibiliteit: Met een bereik van Ø 4 tot 70 mm is de nieuwe 
JOKARI het perfecte gereedschap voor u. Dankzij het beugel 
wisselsysteem kunnen beugels in een handomdraai worden verwisseld. 
Steek een wisselbeugel in de daarvoor bestemde opening, waardoor 
de gemonteerde beugel wordt ontgrendeld en kan worden 
verwijdert. Schuif vervolgens de wisselbeugel in het kabelmes tot 
deze vergrendeld.

Nr.16 Nr.70Nr.50Nr.35Nr.28

99020477

29,90

9,95

9,95

10,95

10,95

10,95

79,90
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SECURA  
Het traditionele Jokari kabelmes is een zeer goede keuze voor het strippen van 
alle standaard ronde kabels. Het mes positioneert zich en draait mee bij wisselen 
van rondstrippen naar lengtesnede, waardoor de kabel zonder moeite gestript 
kan worden. Elk Jokari kabelmes is voorzien van een speciale Titanium-Nitride 
coating (TIN). Deze coating zorgt ervoor dat er snel en netjes gestript wordt, 
met een langere levensduur door minder slijtage van het mes.

Nr. 16 Secura Nr. 27 Secura Nr. 28G Secura 
Model zonder bovenmes.
Bereik Ø 4 - 16 mm.

Model zonder bovenmes.
Bereik Ø 8 - 28 mm.

Met recht bovenmes.
Bereik Ø 8 - 28 mm.

99020004 99020005 9902000699020013

Nr. 27 ISO
Volledig kunststof 
(behalve het interne mes).
Bereik Ø 8 - 28 mm.

Rondsnede Lengtesnede

Reservemes in handgreep

10,75 10,75 10,9514,85
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• Goede grip door het gebruik van anti-slip handgrepen.
• Nieuwe vergrendeling voorkomt het ongewenst openen 

van het gereedschap.
• Nieuw vormgegeven mes en kabelgeleiding waardoor 

vastlopen van het mes en verspilling van een kabel 
voorkomen worden. 

• Duurzaam en ergonomisch vormgegeven.

De stripper voor alle standaard ronde geïsoleerde kabels, 
inclusief NYM 3 x 1,5 tot 5 x 2,5 mm2. Geen instelling van de 
stripdiepte vereist. TIN-gecoate messen. Extra mes voor strippen 
in de lengte van de kabel. 6 inkepingen voor het strippen van 
de aders. 2-componenten handvat voor een betere grip en meer 
veiligheid. Voorzien van een pocket clip. 

SECURA Nr. 15

99020090

Allrounder & Locator Box
Stripper voor ronde kabels en platte kabels. Een gereedschap met 
een groot aantal toepassingen in de bouw en industrie. Extra mes 
voor strippen in de lengte van de kabel. 2 inkepingen met 
lengte-aanslag voor het strippen van aders van 1,5 en 2,5 mm². 
Bereik: Ronde kabels 4 - 15 mm diameter. Bijvoorbeeld voor 
energie-, besturing-, halogeenvrije installatie-, data- of coaxkabels. 
Platte kabels max. 15 mm breedte, bijv. YDY en NYM -J.

Met de locator Box kunt u persoonlijke instellingen maken, deze 
instellingen kunnen toegepast worden door het eenvoudig 
wisselen van de verschillend gekleurde locators.

Super 4 Plus SoftGrip
Als het er echt op aan komt is de Jokari 
Softgrip een meester in het efficiënt 
strippen van kabel. Mede door de 
Softgrip, de ergonomische vorm en het 
soepele mechanisme is intensief gebruik 
geen enkel probleem. De lengteaanslag  
is instelbaar van 6 - 18 mm en de messen 
zijn verwisselbaar.
Knipt tot 2,5 mm2.
Stript 0,2 - 6 mm2.

Ergonomische striptang voor het strippen 
van massieve en fijnaderige kabel. Stelt zich 
automatisch in op de diameter van de kabel. 
Instelbare striplengte van 6 - 15 mm. 
Voorzien van gat tbv ophangkoord. 
De Super 4 Plus is bestand tegen vervuiling en 
doet het uitstekend in een bouw omgeving. 
Knipt tot 2,5 mm2

Stript 0,2 - 6,0 mm2

99020075 99020026

99020049
Allrounder

99020149
Locator Box

Snel en Multifunctioneel

Voor intensief gebruik

12,00

12,95

14,85
34,95

24,95
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Specials voor Coax

Specials voor Fiber

23042071

99020150

Fiber-Strip LC Fiber-Strip DC

99020155

Stripper om een lengtesnede 
te maken in de buitenmantel 
van distributiekabel b.v.  
glasvezel I-VHH Ø 8,2 mm.

Voor het strippen van breedband glasvezelkabel, 
bijvoorbeeld DAC kabel met een buitendiameter 
van Ø 5,9 mm.

Coaxiale Kabel
Coax kabel bestaat uit een paar  
concentrisch geplaatste geleiders.  
De binnenste geleider kan zowel massief als 
soepel zijn. Deze is bedekt met een isolatie-
materiaal, waaromheen de tweede geleider 
in de vorm van aluminiumfolie of metaalgaas 
zit. Deze beschermt de binnenste geleider 
tegen omgevingsinvloeden. Deze afscherming 
word bedekt door een tweede isolatieman-
tel. Coaxkabels worden gebruikt voor een 
storingsvrije overdracht van hoogfrequente 
signalen, bijv. in kabel-tv of ethernet-syste-
men. De Jokari ontmantelaars Strippen zowel 
de buitenmantel als de afscherming en de 
isolatie tbv stekkers en connectoren.

SECURA Coaxi Nr. 1

99020001

Voor alle gangbare coax kabels van Ø 4,5 - 7,5 mm. 
Met lengteschaal en Secura anti-slip handgreep.

99020021

Top Coax Plus

De Jokari Top Coax Plus stript alle gangbare coax kabels van Ø 4,8 tot 
7,5 mm, bijvoorbeeld RG6, RG58 en RG59. De bijbehorende moersleutel 
zorgt ervoor dat de gebruiker de gestripte kabel direct kan bevestigen 
en de F-connector kan aandraaien. Ook is de Top Coax Plus voorzien van 
een geïntegreerde lengteschaalverdeling  van 5 tot 20 mm voor 
nauwkeurig strippen.

Incl. moersleutel voor F-connector 

voorkomt beschadigingen van 

exclusieve afdekplaten.

De klassieke coax stripper

De multifunctionele coax stripper

13,50

11,95

34,00 25,75
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Sensor MiniSensor Special

9902004899020039

Specials voor stuurstroom en functiebehoudkabel
Deze striptangen zijn ontworpen voor het strippen van sensor/actor kabel. Met een nieuw mesontwerp 
strippen deze gereedschappen PVC/PUR-kabel vanaf 3,20 Ø (Sensor Mini) en 4,40 Ø (Sensor Special) 
zonder het beschadigen van de geleiders of de binnenmantel. Een innovatief systeem tast de kabel af 
en stelt de messen automatisch af op de verschillende kabeldiameters. Hierdoor is het strippen van de  
buitenmantel van sensor- en besturingskabel snel, veilig en simpel uit te voeren. 

Sensorkabel
Sensorkabel wordt vooral gebruikt in de machinebouw, 
industrie- en transportsector. De werkomstandigheden zijn 
vaak moeilijk, aangezien de kabel wordt blootgesteld aan 
vuil, vocht, agressieve stoffen, hoge of lage  
temperaturen en sterke bewegingen. Door deze extreme 
eisen aan de kabelmantel en aderisolatie zijn de  
materialen zeer resistent, flexibel en taai. Ze zijn gemaakt 
van materialen als PUR, halogeenvrij PUR of TPE. Deze 
kunnen worden gestript met deze speciaal ontworpen 
strippers - een specialiteit van JOKARI.

Nr. 1-Cat PC-Strip

99020038
99020017

Buitenmantelstripper voor  
datakabel, bereik Ø 4,5 - 10 mm. 
tevens geschikt voor het inkerven 
van afschermfolie. Geschikt voor o.a. 
CAT 5, 6, 7 en twisted pair kabels.

Speciale stripper voor PVC 
geïsoleerde datacommunicatie- 
en besturingskabel met een 
diameter van 5 - 13 mm Ø

Stript vanaf 4,40 Ø Stript vanaf 3,20 Ø

Specials voor Data

Specials voor Solar
Snel en nauwkeurig strippen van alle standaard energie- en beveiligingskabels, dubbel afgeschermde solarkabels,  
kortsluit- en aardingsbestendige, vlammendovende en halogeenvrije kabels, met geïntegreerde lengte-aanslag 
van 8 tot 12 mm.

Ø 1,5 mm2 | 7,0 mm
AWG 16
99020056

Ø 2,5 - 6,0 mm2 | 7,5 - 9,5 mm
AWG 14
99020057

Ø 10/16 mm2 | 11,13 mm 
AWG 8|6
99020058

SE-Strip 

Kabeldoorsnede
AWG betekent “American Wire Gauge” en wordt vooral gebruikt 
in de USA. Net als de metsiche doorsnede definieert AWG het 
frontale oppervlak van de afzonderlijke draden van de geleiders. 
AWG getallen worden kleiner bij grotere diameters. De verschillen 
tussen massieve en getwiste draden in AWG zijn groter dan in 
millimeter eenheden, en AWG maten komen niet exact overeen 
met de Europese metrische maten. Daarom zijn onze AWG 
indicaties een zo dicht mogelijke benadering.

Datakabel
Gebruikt voor het verzenden van gegevensbestanden met  
doorgaans lage elektrische energie. Deze kabels hebben vaak een 
nogal dunne mantel als gevolg van lage eisen aan de  
isolatie-eigenschappen. Ze hebben ofwel een geïsoleerde getwiste 
kern met een grote diameter, of een set van dunnere, geïsoleerde 
flexibele gevlochten draad, in een omhulde kabel, die verschil-
lende data parallel en van elkaar gescheiden kunnen verzenden. 
Sommige kabels zijn voorzien van een extra metaal- of plasticfolie, 
die beschermt tegen externe invloeden. Bij andere soorten data 
kabel heeft elk van de geïsoleerde geleiders een aparte bescher-
mingsfolie. Sommige Jokari kabelstrippers zijn ontworpen op de 
individuele eigenschappen van bepaalde datakabel.

65,0065,00

25,95 33,95

26,50

26,50

26,50
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Dealerinformatie:

Ergonomische, automatische striptang 
voor massieve en soepele draden van Ø 6 
t/m 16 mm waarbij geen instelling nodig 
is. Ook geschikt voor het strippen van de 
PVC-Flex 3 x 0,75 mm² en Solarkabels met 
dubbele isolatie zoals solarflex en 
Energyflex. De te strippen kabel kan door 
de greep heen gestoken worden, hierdoor 
is het strippen van langere lengtes 
mogelijk.

Deze actie is geldig t/m 
31 December 2019
Prijzen zijn exclusief BTW

Quality Selection is een uitgave van 
Amwittools B.V. te Ter Aar
0172 538433

Wijzigingen in prijs en  
samenstelling voorbehouden. 
Zolang de voorraad strekt. 

Levering alleen via de vakhandelwww.amwittools.nl

Jokari Kabel-Database
Weet u niet zeker welk gereedschap het beste 
geschikt is om uw kabels te ontmantelen? 
Dan kunt u deze vinden in de de Jokari 
Kabel-Database. Een handig systeem die het 
beste gereedschap voor uw kabels zoekt.

PWS Plus

Jokari XL

99020092

Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels Ø 8 - 13 mm. 
Het lange en ergonomische ontwerp vereenvoudigd het werken 
in hollewanddozen en apparaatdozen. De speciale mes lay-out 
met vier bladen verminderd de krachtspanning en vergroot de 
predisie tijdens het strippen. Voorzien van antie-slip handgreep 
en lengteschaal. 

Specials voor Micro

Nr. 6-162

99020015

www.jokari.de/nl/Kabel-database.htm

ZEER GESCHIKT VOOR DE 90°C KABEL

55,50

Voor elektronische-, telecom- en modelbouw doeleinden. Met instelbare
lengteaanslag en geïntegreerde knipper voor diameters van maximaal
Ø 0,8 mm. Lichtgewicht ontwerp met instelbaar stripbereik.
Ideaal voor PVC, Tefl on, KYNAR, TEFZEL, MYLAR kabels
met een diameter van Ø 0,12 tot 1,00 mm (36 - 18 AWG).

Ø 0,12 tot 0,40 mm
AWG 36 - 26
99020031

Ø 0,25 tot 0,80 mm
AWG 30 - 20
99020035

Ø 0,30 tot 1,00 mm
AWG 28 - 18
99020036

26,50

26,50

26,50

21,95


