
Termékadatlap 
V01.18  

 

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmé-
nyek nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a 
kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki 
kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com 

Copyright © 2018 Stat-X Austria | France | Germany | Hungary 1/2 

Precíz-csipeszek 

Leírás 

 Megfelelőek az elektronikai iparban előforduló precíziós munkákhoz. 
 

▪ Jó minőségű, rozsdamentes acél csipeszek  

▪ Felhasználóbarát kialakítás a következő területeken történő használathoz: elektronika, finomme-
chanika, labor, SMD technológia, sorozatgyártás, szerviz munkák, összeszerelések 

▪ Kétféle változatban kapható: Standard „P“, és ESD műanyagból készült cserélhető fejű „Q“ válto-
zatban 

Tulajdonságok 

 

 

 

Modell Hegy-kivitel Csipesz méret Hegy méret 

hossz szél. hossz szél. 

▪ P11 finom / hosszú 140 mm 8 mm 50 mm 0,1 mm 

▪ P12 finom / közép-
hosszú 

132 mm 10 mm 60 mm 0,1 mm 

▪ P13 finom / lapos / 
lekerekített 

120 mm 10 mm 35 mm 2,5 mm 

▪ P14 nagyon finom / 
nagyon hegyes  

110 mm 10 mm 30 mm 0,1 mm 

▪ P15 finom / kampós 115 mm 10 mm 30 mm 0,1 mm 
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Modell Hegy-kivitel Csipesz méret Hegy méret 

hossz szél. hossz szél. 

▪ P16 közepes 130 mm 10 mm 26 mm 3 mm 

▪ P17 nagyon finom 
/ lekerekített 

126 mm 10 mm 23 mm 2 mm 

▪ P18 finom / na-
gyon hegyes 

130 mm 10 mm 26 mm 0,6 mm 

▪ P19 stabil / lapos 125 mm 10 mm 22 mm 2,3 mm 

  

Villamos tulajdonságok 

▪ Levezetési ellenállás (RG): < 1 x 104 Ω 

Rendelési adatok 

▪ 951900 000002 P11 Csipesz S02 

▪ 951900 000003 P12 Csipesz S03 

▪ 951900 000004 P13 Csipesz S04 

▪ 951900 000005 P14 Csipesz S05 

▪ 951900 000006 P15 Csipesz S06 

▪ 951900 000007 P16 Csipesz Q1 

▪ 951900 000008 P17 Csipesz Q2 

▪ 951900 000009 P18 Csipesz Q3 

▪ 951900 000010 P19 Csipesz Q4 
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