Linkapare
IronGrips världsledande produkter för lininfästningar är väl etablerade och står för högsta kvalitet. Vid
monteringen behöver man linkapare av motsvarande kvalitet. Därför har IronGrip tagit fram ett
komplett utbud av linkapare för olika mått och typ av lina.

IronGrip Wiresax IG-16
IronGrips Wiresax IG-16 är en klassisk sax med långa
skänklar för god utväxling. Den har V-formade,
utbytbara skär och klarar kapa många sorters linor.

IronGrip Slagkap IG-28
IronGrip Slagkap IG-28 är ett utmärkt hjälpmedel när
man behöver kapa kraftiga linor utan tillgång till el eller
hydraulutrustning. Med en vanlig slägga slår man av
linan med slagkapen. Kolven kan spärras i öppet läge
när linan läggs på plats. Alla delar är utbytbara.

IronGrip stegmatad Wiresax, enhandsfattad, SCS-serien
IronGrips stegmatade, utväxlade wiresaxar gör det
enkelt att kapa linor utan ansträngning. De är
ergonomiskt utformade med pivoterande skär i Cr-V
stål. SCS-serien tillverkas i Tyskland och är av högsta
kvalitet. Alla delar är utbytbara.
SCS-serien finns i två storlekar, en upp till 13 mm lina
och en upp till 18 mm lina.

IronGrip stegmatad Wiresax, tvåhandsfattad, SCSZ-serien
IronGrips stegmatade, utväxlade wiresaxar med tvåhandsgrepp gör det möjigt att kapa även riktigt kraftiga
linor. Saxarna är ergonomiskt utformade med
pivoterande skär i Cr-V stål. SCSZ-serien tillverkas i
Tyskland och är av högsta kvalitet. Alla delar är
utbytbara.
SCSZ-serien finns i två storlekar, en upp till 20 mm lina
och en upp till 30 mm lina.

Produktblad linkapare

Tekniska data
Art.nr

Benämning

Max lindiameter

Mått

Kompaktlina

Standardlina

Längd
(mm)

Vikt
(kg)

1516

Wiresax IG-16

N/A

16 mm

630 mm

3,0

1528

Slagkap IG-28

22 mm

28 mm

170 mm

5,0

1573

Wiresax SCS13

10 mm

13 mm

240

0,8

1578

Wiresax SCS18

15 mm

18 mm

317

1,7

1592

Wiresax SCSZ20

16 mm

20 mm

440

1,9

1593

Wiresax SCSZ30

25 mm

30 mm

703

5,3
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