
 V
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- Ângulo de corte preciso e estável;
- Mantém o corte preciso mesmo em temperaturas                

muito baixa;
- Vida útil do corte estendida;
- Função automática de reset;
- Fácil ajuste da lâmina de corte;
- Suporte diferentes tipos de fibra.

Clivador de precisão
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Parâmetros Técnicos

Tipo V7e

Tamanho 65W 65D 60Hmm

Peso 327,1 g

Tipo de fibra
0,25mm-0,9mm

2mm-3mm
Cabo drop

Tamanho do corte < 5mm (diâmetro de 250 µm)
>10mm (diâmetro de 250 µm)

Ângulo médio 0,5 graus

Vida útil da lâmina 48.000 clivagens

Passos de operação 2 passos

Representante oficial

As informações deste catálogo estão sujeitas 
à mudanças sem avisos prévios.

Clivador de alta precisão é uma ferramenta aplicada para obter uma 
clivagem precisa na fibra. Tem um pequeno tamanho e peso leve, 
compatível com revestimentos de 250 µm a 900 µm, pigtails e cabos 
internos.

O tempo de vida da lâmina de corte é mais do que 48.000 clivagens.

• Operação flexível, pode ser usado tanto na mão quanto apoiado na bandeja de trabalho, 

simples e rápido de operar.

• Simples posicionamento da fibra, o carrinho da lâmina volta a posição de origem, melhorando a 

eficiência da atividade.

• Seu design previne que a lâmina danifique a fibra na volta do carrinho.

• Vida útil de uma face da lâmina de 3.000 cortes, possui 16 posições da lâmina, aumentando 

significativamente a vida útil da lâmina de corte.

• Possui muitas vantagens, como: feita de alumínio e material de alta qualidade, robusto, 

tamanho pequeno, peso leve e uma aparência muito bonita.

• Possui “pezinhos” instalados embaixo do clivador para garantir mais estabilidade no trabalho 

em bancadas de apoio.

• Pode clivar quatro tipos de fibras, são elas respectivamente: 250 µm, 900 µm, pigtail e cabos 

internos de fibra optica.


