
Kablo 
Sıyırma Aletleri

Stripping Tools



• Accurate, fast and safe stripping of all common round 
 cables of 4 - 50 mm Ø.
• No damage of the inner conductors due to infinitely 
 variable adjustment of the cutting depth.
• Available in 7 different types resp. capacity sizes.

Swivel-blade Cable Stripper

Tipler / types:           Ø___        
No. 4 - 16 4 - 16 mm 
No. S 4 - 28 4 - 28 mm
No. 4 - 28 H 4 - 28 mm Kanca bıçak / hook knife
No. 4 - 28 G 4 - 28 mm Düz bıçak ağzı
No. 8 - 27 8 - 28 mm 
No. 28 - 35 28 - 35 mm 
No. 35 - 50 35 - 50 mm 

• Accurate, fast and safe stripping of all common round 
 cables of 4 - 28 mm Ø.
• Removable reducing adapter, made of highly abrasion-
 resistant plastic (POM) Patent-No. 100 01 002
• No damage of the inner conductors due to infinitely 
 variable adjustment of the cutting depth.

Cable Stripper No. 4-28
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Dönen Bıçaklı Kablo Sıyırıcı

4-16

8-27

28-35
35-50

4-28 G
4-28 H

• 4 - 50 mm Ø çaplı tüm yaygın yuvarlak kabloların  tam,
 çabuk ve güvenli sıyrılması.
• Kesme derinliğinin sonsuz ölçüde değişken olarak 
   ayarlanabilmesi sayesinde, iç iletkenler hiç zarar görmez.
• Farklı kablo çaplarına uygun yedi değişik türde mevcuttur.

Kablo Sıyırıcı No. 4-28

•  4 - 28 mm Ø çaplı tüm yaygın yuvarlak kabloların  tam,  
çabuk ve güvenli sıyrılması.

•  Aşınmaya karşı çok dayanıklı plastikten yapılma (POM) 
 çıkarılabilir adaptör. Patent No. 100 01 002
• Kesme derinliğinin sonsuz ölçüde değişken olarak 
 ayarlanabilmesi sayesinde, iç iletkenler hiç zarar görmez.



• Accurate, fast and safe stripping of all common round 
 cables of 4 - 28 mm Ø.
• Non-contact optical detection of alternating voltages
• Voltage range 50V - 600V.
• Self test when the tester is activated by optical ready 
 indicator.
• Bright and clear LED indication.

Type No. S 4-28 Voltage

• Accurate, fast and safe stripping of all common 
 round cables of 4-28 mm Ø.
• This is the first cable stripper of its kind which has 
 an additional hook blade that can steadily jut out or 
 be immersed into the tool and then be fixed in both 
 positions due to reasons of operational safety. 

This is a new safety standard in the domain of 
“cable strippers”.

Cable Stripper No. S 4-28
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New

* Uygunluk işareti uygulanabilen yönergelerle olan uyumu onaylamaktadır.
 EN 61326 standardındaki EMV yönergesine (2004/108/EG) uygundur.
 EN 61010-1 karşılanmaktadır.
 Mekanik güvenlik DIN ISO 8764-1 uyarınca denetlenmiştir.

 Mark of conformity, confirms compliance with applicable directives. 
 EMV directive (2004/108/EG) with standard EN 61326 is complied with.
 Standard EN 61010-1 is complied with.
 Mechanical safety was tested in accordance with DIN ISO 8764-1.

*

•  4 - 28 mm Ø çaplı tüm yaygın yuvarlak kabloların  
tam,    çabuk ve güvenli sıyrılması.

• Değişen voltajların, temassız, görsel algılanması.
• Voltaj aralığı 50 V ilâ 600 V.
• Denetim aparatı görsel hazırlık göstergesi ile                      
    etkinleştirildiğinde, kendiliğinden denetim.
• Parlak ve anlaşılır LED gösterge.

Tip No. S 4-28 VoltajKablo Sıyırıcı No. S 4-28

•  4 - 28 mm Ø çaplı tüm yaygın yuvarlak kabloların  tam,  
çabuk ve güvenli sıyrılması.

• Bu ürün, sabit şekilde çıkıntılı duran ya da aletin içine 
 sokulabilen ve çalışma güvenliği nedenlerinden ötürü 
   her  iki konumda ayarlanabilen, ek bir kanca bıçağına 
   sahip ilk kablo sıyırıcıdır.

Bu, “kablo sıyırıcılar” alanında yeni bir güvenlik stan-
dardıdır. 

*
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• Two- or three-level stripping of all common coaxial 
 cables (e.g. antenna and transmission cables) of 4,8 
 to 7,5 mm outer Ø.
• Also strips flexible cables such as 3 x 0,75 mm²,
 10mm² and 16 mm².
• The new ergonomic handle form allows faster and 
 more convenient stripping. 
• Needs no adjustment of the cutting depth.
• Easily accessible built-in side cutter.

Combi-Coax No. 3

• Two- or three-level stripping of all common coaxial 
 cables (e.g. antenna and transmission cables) of  
 4,8 to 7,5 mm outer Ø.
• Also strips flexible cables such as 3 x 0,75 mm²,
 10 mm² and 16 mm².
• Needs no adjustment of the cutting depth.

Coax-Stripper No. 2

• Dış ø değeri 4.8 ilâ 7.5 mm olan tüm yaygın koaksiyal 
 kabloların (örneğin anten ve transmisyon kabloları) iki 
 ya da üç kademeli sıyırılması.
• 3 x 0.75 mm², 10 mm² ve 16 mm² gibi esnek kabloları
 da sıyırır.
• Yeni ergonomik tutma sapı daha hızlı ve rahat sıyırmaya
 olanak verir.
• Kesme derinliğinin ayarlanması gerekmez.
• Kolayca erişilebilen entegre yan keski.

Çok Amaçlı Koaksiyal No. 3Koaksiyal Sıyırıcı No. 2

• Dış ø değeri 4.8 ilâ 7.5 mm olan tüm yaygın koaksiyal
 kabloların (örneğin anten ve transmisyon kabloları) iki
 ya da üç kademeli sıyırılması.
• 3 x 0.75 mm², 10 mm² ve 16 mm² gibi esnek kabloları 
    da sıyırır.
• Kesme derinliğinin ayarlanması gerekmez.



max. 3 mm Ø

Mini-Duo No. 150

• Fully insulated automatic wire stripper for all common 
 stranded and solid conductors of 0,5 - 6,0 mm² / 
 20 - 10 AWG (with integrated length scale of 
 8 - 20 mm). 
• The special scanning system adjusts automatically to 
 the wire diameter and allows fast and accurate 
 stripping.
• Easily accessible built-in side cutter (stranded
 conductors up to 6,0 mm² - 10 AWG, solid conductors 
 up to 4 mm² - 12 AWG).

Round Cable Stripper No. 13 

• For round and continental type cables of 8 to 
 13 mm Ø (e.g. NYM 3 x 1,5 mm² up to 5 x 2,5 mm²).
• Flush stripping even in hard-to-reach areas, e.g. 
 ceiling and wall areas, junction and distribution
 boxes, switch cabinets, etc.
• The ergonomic tool design provides a sure grip and 
 safe handling.
• Needs no adjustment of the cutting depth.
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• 0.5 – 6.0 mm² / 20 - 10 AWG (8 – 20 mm entegre 
 uzunluk ölçekli) ölçülerindeki tüm yaygın damarlı ve 
 katı iletkenler için, tamamen yalıtılmış otomatik  
 kablo sıyırıcı.
• Özel tarama sistemi kablo çapına otomatik olarak
 ayarlanır ve hızlı ve duyarlı sıyırmaya olanak verir.
• Kolayca erişilebilen entegre yan keski (damarlı 
 iletkenlerde 6.0 mm² – 10 AWG, katı iletkenlerde 
 4 mm² – 12 AWG’ye kadar).

Mini İkili No. 150Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13

• ø değeri 8 ilâ 13 mm olan tüm yuvarlak ve Avrupa tipi 
 (örneğin NYM 3 x 1,5 mm² den 5 x 2,5 mm² ye kadar).
• Tavan ve duvar bölgeleri, birleşme ve dağıtım kutuları,  
 şalter dolapları gibi erişilmesi güç alanlarda dahi hızlı 
 sıyırma.     
• Ergonomik alet tasarımı sıkı bir kavrayış ve güvenli 
 tutuş sağlar.
• Kesme derinliğinin ayarlanması gerekmez.
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A versatile tool for cable and wire stripping, suitable for 
the most different cable types and diameters as used in 
the complete house wiring.

This tool allows circular and longitudinal stripping and 
needs no adjustment of the cutting depth.

• Allows flush stripping in ceiling and wall areas, e.g.
 in junctions and distribution boxes
• Multi-level stripping when connecting satellite 
 systems and cable TV

Stripper No. 100

Optimum performance range:

• Outer insulations:
 of 4 to 13 mm Ø (e.g. NYM cables, flexible lamp 
 cables)
• Inner insulations of stranded and solid conductors 
 of 0,5 mm² to 16,0 mm² (20-6 AWG)
• Multi-level stripping of coaxial cables in a range 
 of 4 to 8 mm Ø.

Stripper No. 100

Sıyırıcı No. 100

Tüm ev tesisatında kullanılan en fazla değişik kablo tipi ve 
çapı için uygun, çok amaçlı bir kablo ve tel sıyırma aleti.

Aletle kesim derinliği ayarı yapılmadan dairesel ve 
uzunlamasına kablolar sıyrılabilir.

• Birleşme ve dağıtım kutuları gibi tavan ve duvar bölgel 
 rinde hızlı sıyırmaya olanak verir.
• Uydu sistemleri ve kablo TV bağlanırken çok düzeyli 
 sıyır ma.

Sıyırıcı No. 100

İdeal kullanım alanı:

• 4 ilâ 13 mm ø (örneğin NYM kabloları, esnek aydınlatma
 kabloları) ölçüsündeki dış yalıtımlar.
•  0,5 mm² ilâ 16,0 mm² (20-6 AWG) ölçüsündeki damarlı 

ve katı iç yalıtımlar.
•  4 ilâ 8 mm Ø alanında koaksiyal kabloların kademeli 
 olarak sıyrılması.



Professional cable and wire stripping with only
one tool.

 Cable stripping:
• Strips all common round cables of 4 to 28 mm Ø.
• Allows variable adjustment of the cutting depth.
• Adjustable to cable diameters of 4 - 16 or 
 16 - 28 mm.
• The tool handle contains a spare swivel-blade.

 Wire stripping:
• For stranded and solid conductors of 0,5 to 6,0 mm²
 (20 - 10 AWG).
• Integrated length scale of 8 - 20 mm.
• The special scanning system adjusts automatically
 to the wire diameter and allows quick and accurate
 stripping.

Duo-Stripper No. 200Duo-Stripper No. 200
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İkili Sıyırıcı No. 200İkili Sıyırıcı No. 200

Tek bir aletle profesyonel kablo ve tel sıyırma.

Kablo sıyırma:
• 4 ilâ 28 mm ø ölçüsündeki tüm yaygın yuvarlak kabloları
 sıyırır.
• Kesme derinliğinin değişken olarak ayarlanmasına
 olanak verir.
• 4 – 16 ya da 16 – 28 mm ölçülerindeki kablo çaplarına
    uyarlanabilir.
• Sap bölümünde yedek bir dönen bıçak ağzı bulunur.

 Tel sıyırma: 
• 0,5 ilâ 6,0 mm² (20 – 10 AWG) ölçüsündeki tüm damarlı
 ve katı iletkenler için.
• 8 ilâ 20 mm’lik entegre uzunluk ölçeği.
• Özel tarama sistemi telin çapına otomatik olarak
 ayarlanır, hızlı ve duyarlı sıyırmaya olanak verir.
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Duo-Crimp No. 300

 Crimping of terminals:
• Two crimping ranges are offered: 0,5 to 2,5 mm² 
 (20 - 13 AWG) and 4,0 to 6,0 mm² (12 - 10 AWG). 
• Easily accessible built-in side cutter for max. 6,0 mm² 
 (10 AWG), solid conductors for 4,0 mm² (12 AWG).

Stripping and crimping with only one tool.

 Stripping:
• Easy stripping of conductors from 0,5 to 6,0 mm²
 (20 - 10 AWG).
• The special scanning system adjusts automatically
 to the wire diameter.
• The insulation is stripped off at a length of 5 mm 
 (but remains on the conductor).
• This allows proper twisting of stranded wire ends.

Duo-Crimp No. 300

İkili Kıvırıcı No. 300 İkili Kıvırıcı No. 300

Tek bir aletle sıyırma ve kıvırma.

 Sıyırma: 
• 0,5 - 6,0 mm²(20 – 10 AWG) ölçüsündeki tüm
 iletkenlerin kolayca sıyırılması.
• Özel tarama sistemi telin çapına otomatik olarak
 ayarlanır.
• Yalıtım 5 mm’lik bir uzunlukta sıyırılır (ancak iletkenin
 üzerinde kalır).
• Bu özellik bükülü tel uçlarının uygun biçimde
 döndürülmesine olanak verir.

    Uçların kıvrılması:
•  İki kıvırma alanı sunulmaktadır: 0,5 ilâ 2,5 mm² (20-13 

AWG)ve 4,0 ilâ 6,0 mm² (12-10 AWG).
• Kolayca erişilebilen entegre yan keski
 (en çok 6.0 mm² – 10 AWG, katı iletkenler için
 4 mm² – 12 AWG).



Multi-Stripper No. 400

• Newly developed tool for cable and wire stripping 
 for all common round cables of 8–13 mm Ø 
 (e.g. NYM 3 x 1,5mm² up to 5 x 2,5 mm²). 
• Allows circular and longitudinal stripping as well as 
 flush stripping in hard-to-reach areas, e.g. ceilings
 and walls, junction and distribution boxes, switch 
 cabinets, etc.

Multi-Stripper No. 400

• For all common stranded and solid conductors of  
 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² and 
 6,0 mm² (20–10 AWG).
• Easily accessible built-in side cutter for flexible
 conductors of max. 6,0 mm² (10 AWG); solid 
 conductors of max. 4,0 mm² (12 AWG).

New
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Çoklu Sıyırıcı No. 400

• 0.5 mm2, 0.75 mm², 1.5 mm2, 2.5 mm², 4.0 mm² ve
 6.00 mm² (20 – 10 AWG) ölçüsündeki tüm yaygın
 damarlı ve katı iletkenler için.
• Kolayca erişilebilen entegre yan keski
 (en çok 6.0 mm²– 10 AWG, katı iletkenler için
 4 mm² – 12 AWG).

Çoklu Sıyırıcı No. 400

• 8 ilâ 13 mm ø (örneğin NYM 3 x 1.5  mm² ilâ 5 x 2.5 mm²)
 ölçüsündeki tüm yaygın yuvarlak kablolar için, kablo
 ve tel sıyırmaya yönelik yeni geliştirilmiş bir alet.
• Tavan ve duvarlar, birleşme ve dağıtım kutuları, şalter
    dolapları gibi erişilmesi güç alanlarda hızlı sıyırmanın
 yanı sıra, dairesel ve uzunlamasına sıyırmaya olanak
 verir.
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• Automatic wire stripper for all common stranded and 
 solid conductors of 0,2 to 6,0 mm² (24 - 10 AWG).
• Adjustable length stop of 5 to 12 mm (removable if 
 required).
• Easily accessible built-in side cutter for max. 
 2 mm Ø.

Wire Stripper No. 5

• Fully insulated automatic wire stripper for all 
 common stranded and solid conductors of 0,2 to 
 6,0 mm² (24 - 10 AWG).
• Adjustable length stop of 5 to 12 mm (removable if 
 required).
• Approved according to VDE Norm for works on live 
 wires up to 1000 Volt.

Wire Stripper No. 6

1000 V
IEC: 60900

Kablo Sıyırma Pensesi No. 6

•  0,2 - 6,0 mm² / 24 - 10 AWG ölçülerindeki tüm yaygın 
damarlı ve katı iletkenler için, otomatik kablo sıyırıcı.

•  Ayarlanabilir 5 - 12 mm 'lik uzunluk tespit parçası 
 (gerektiğinde çıkarılabilir). 
•  En çok 2 mm Ø'a kadar kolayca erişilebilen entegre 

yan keski.

Kablo Sıyırma Pensesi No. 5

• 0.2 – 6.0 mm² / 24 - 10 AWG ölçülerindeki tüm yaygın
 damarlı ve katı iletkenler için, tamamen yalıtılmış,
 otomatik kablo sıyırıcı.
• 5 ilâ 12 mm’lik ayarlanabilen uzunluk tespit parçası
 (istenirse çıkarılabilir).
• 1000 Volt’a dek aktif tellerdeki çalışmalar için VDE
 Normu uyarınca onaylanmıştır.

1000 V
IEC: 60900



Automatic wire stripper for all common round and flat 
cables.
• A precise adjustment (5-fold) on various cable types 
 and diameters is possible.
• Optical length scale 8-24 mm, 5/16 – 1 inch.
• Built-in side cutter up to max. 3 mm Ø.
Round cables: 
Cable and wire stripping of flexible cables in a range of 
0,5 mm² to 16,0 mm² (20-6 AWG). Solid conductors from 
0,5 mm² to 10,0 mm² (20-8 AWG).
Flat cables: 
Cable and wire stripping of two-core flat cables with 
PVC insulation from 0,75 mm² to 1,5 mm².

Wire Stripper No. 7-R

Automatic wire stripper for all common round cables 
used in solar engineering.

• The precise adjustment (5-fold) allows an easy removal 
 of the multiple insulation layers of solar cables.
• Built-in side cutter up to max. 3 mm Ø.
• Optical length scale 8 – 24 mm, 5/16 – 1 inch.

Working range:
Cable and wire stripping of all common flexible cables 
in a range of 1.5 mm2 – 6.0 mm2 (15-9 AWG).

Wire Stripper No. 7 Solar
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Yeni

Tüm yaygın yuvarlak ve düz kablolar için otomatik sıyırma 
pensesi.
• Çeşitli kablo türleri ve çapları üzerinde 5 kat duyarlı
 ayar mümkündür.
• Görsel uzunluk ölçüsü 8 - 24 mm, 5/16 - 1 inç. 
• En çok 3 mm Ø'ya kadar yan keski entegre edilmiştir. 

Yuvarlak kablolar: 
0,5 mm² ilâ 16,0 mm² (20-6 AWG) aralığındaki esnek 
kablolarda kablo ve tel sıyırılması. Katı iletkenler için 0,5 
mm² ilâ 10,0 mm² (20-8 AWG).
Düz kablolar: 0,75 mm² ilâ 1,5 mm² aralığındaki PVC 
yalıtımlı çift çekirdekli düz kablolarda kablo ve tel 
sıyırılması. 

Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-R

Güneş enerjisi mühendisliğinde kullanılan tüm yaygın 
yuvarlak kablolar için otomatik kablo sıyırıcı.
• 5 kat duyarlı ayar, güneş enerjisi kablolarının çoklu
 yalıtım katmanlarının kolayca çıkarılmasına olanak verir.
• En çok 3 mm Ø'ya kadar yan keski entregre edilmiştir.
• Görsel uzunluk ölçeği 8 – 24 mm, 5/16 – 1 inç.

Çalışma aralığı:
1,5 mm²  ilâ 6,0 mm² (15-9 AWG) aralığındaki tüm yaygın 
esnek kablolarda kablo ve tel sıyırılması.

K. Sıyırma Pensesi No. 7 Solar

Yeni
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Cable Stripper H.D. No. 1000

• For heavy-duty stripping of thick-size cables and
 cutting of multi-sheathed cables.
• The shoe-type blade tip limits the cutting depth and 
 prevents damage of the conductors.
• Approved according to VDE Norm for works on live 
 wires up to 1000 Volt.

For the work with mainly flat cables (as commonly used, 
e.g., in USA, GB, Japan)

Flat cables: 
Cable and wire stripping of two- or three-core flat cables 
with PVC insulation from 0,75 mm² to 4,0 mm².
Round cables: 
Cable and wire stripping of flexible cables in a range of 
0,5 mm² to 16,0 mm² (20-6 AWG). Solid conductors from 
0,5 mm² to 10,0 mm² (20-8 AWG). 

Wire Stripper No. 7-F

1000 V
IEC: 60900

Kablo Sıyırıcı H.D. No. 1000

• Kalın ölçüde kabloların sıyırılması ve çok kılıflı kabloların
    kesilmesi gibi ağır işler için.
• Pabuç biçimli bıçak ucu kesme derinliğini sınırlar ve
    iletkenlerin zarar görmesini engeller.
• 1000 Volt’a dek aktif tellerdeki çalışmalar için VDE
 Normu uyarınca onaylanmıştır.

1000 V
IEC: 60900

ABD, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde yaygın olarak 
kullanılan çoğunlukla düz kablolarla çalışmak içindir.

Düz kablolar:
0.75 mm² ilâ 4.0 mm² aralığındaki PVC yalıtımlı çift ya 
da üç çekirdekli düz kablolarda kablo ve tel sıyırılması. 
Yuvarlak kablolar:
0.5 mm² ilâ 16.0 mm² (20-6 AWG) aralığındaki esnek 
kablolarda kablo ve tel sıyırılması. Katı iletkenler için 0.5 
mm² ilâ 10.0 mm² (20-8 AWG).

Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-F



Entegre yan keski
Build-in side cutter
•  9 mm Ø'a kadar PVC yalıtımlı 

yuvarlak kablolar için.
• For pvc-isolated round cables  
 of max. 9 mm Ø.

Sıyırıcı / Stripper 
• 0.5 mm² (20 AWG) ilâ 6.0 mm² (10 AWG) aralığındaki
    tüm yaygın damarlı ve katı iletkenler için.
• For all common stranded and solid conductors of  
 0,5 mm² (20 AWG) to 6,0 mm² (10 AWG).

Kontrol kalemi
Voltage tester
Voltaj aralığı  / voltage range:
110 - 250 Volt.

Yuvarlak Kablo Sıyırıcı
Round Cable Stripper
•  8 - 13 mm Ø (örneğin NYM 
 3 x 1,5 mm² ilâ 5 x 2,5 mm²) 
 tüm yaygın yuvarlak 
 kablolar için.
• For all round cables of 
 8 - 13 mm Ø (e.g. NYM 
 3 x 1,5 mm² up to 5 x 2,5 mm²).

Çoklu Sıyırıcı PLUS No. 500 
Multi-Stripper PLUS No. 500

İkinci bits uç
Second bits
• Sapın içindedir
• İnside the handle

Ergonomik iki bileşenli 
sap
Ergonomic two component 
handle

Design Pat.EU No.: 00476437-0001

Tornavida / Screwdriver
İki adet değişebilir bits uç / two turntable bits
1. PZ 1      , 3.5 X 0.6 mm
2. PZ 2      , 4.0 X 0.8 mm

Yeni
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Koaksiyal Kablo Sıyırıcı
Coax Stripper
• Dış ø değeri 4.8 ilâ 7.5 mm olan
 tüm yaygın koaksiyal kabloların
 iki ya da üç düzeyli sıyırılması.
• Two- or three-level stripping of  
 all common coaxial cables of  
 4,8 to 7,5 mm outer Ø.



Kablo
Sıyırma Aletleri 
Stripping tools

Almanya'da üretilmiştir 
Made in Germany

“GS” alet güvenliği TÜV Nord 
(Teknik İnceleme Servisi) tarafından onaylanmıştır
TÜV Nord (Technical Inspection Service)

Not: WEICON kablo kesici ve sıyırıcı aletleri ile çalışma sırasında hiçbir kablo ve tel gerilim altında olmamalıdır. İstisna: 
Kablo Sıyırıcı H.D. No. 1000 ve Kablo Sıyırma Pensesi No. 6.

Bayiniz/Distributed by:

"GS" - tool safeness approved by 
TÜV Nord (Technical Inspection Service)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna Mahallesi  
Yalçın Koreş Caddesi · Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3 
34530 Yenibosna – Istanbul

Tel.:  +90 (0) 212 465 33 65
Faks:  +90 (0) 212 465 33 22

www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr


