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COREX II  er et system for avisolering av koakskabel. Det består av selve 
verktøyet, kniv kassetter  og V blokker i forskjellige farger.
Ved å kombinere disse modulene kan en avisolere koaks med diameter fra 
2,5 mm til 7,6 mm med 2 og 3 forskjellige snitt.

Selve verktøyet er felles for alle kombinasjonene.
Det har en glidevelger for å velge skjeredybde samt 
3 umbrakoskruer for justering av kniver enkeltvis.

Det følger med V blokker i 4 forskjellige farger med hvert verktøy.
Vblokker brukes for å tilpasse verktøyet til forskjellig kabeltykkelse.
Hvit for kabel diameter 2,5 - 3,2 mm
Rød for kabel diameter 3,2 - 5,0 mm
Blå for kabel diameter 5,0 - 6,4 mm
Gul for kabel diameter 6,4 - 7,6 mm
For å bytte V blokk må verktøyet åpnes helt. (Litt lenger enn på bildet)

2 blad knivkassetter finnes i 4 forskjellig farger. 
Det som skiller dem er avstanden mellom knivene
Rød B = 6,0 mm
Orange B = 9,2 mm
Gul B = 12,0 mm
Blå B = 6,8 mm

3 blad knivkassetter finnes i 4 forskjellig farger
Det som skiller dem er avtanden mellom knivene
Sort B = 5,5 mm C = 5,5 mm
Brun B = 2,7 mm C = 8,3 mm
Grønn B = 6,0 mm C = 6,0 mm
Hvit B = 2,5 mm C = 6,8 mm

Alle knivkassetter kan snus slik at det er 4 muligheter på hver kassett.

Bruk av verktøyet er enkelt. V blokk og knivkasset velges etter behov. Glider 
settes på 5. Verktøyet åpnes. Kabel legges i sporet over knivene. Verktøy lukkes. 
Snurr 2 ganger. Skyv glider 1 trinn. Snurr 2 ganger. 
Gjenta til riktig dybde er nådd. Prøv ut på en kabelprøve først.
Med hvert verktøy følger det med en mal og en umbrako nøkkel for justering. 
Det er også vedlagt komplett bruksanvisning på engelsk.

Bestillingsnr. og priser for noen komplette verktøy:
0-0603995-1 Corex II med RØD knivkassett 2 kniver 
0-0603995-6 Corex II med HVIT knivkasset 3 kniver 

Bestillingsnr. og priser på knivkassetter:
0-0603996-1 RØD knivkasset 2 kniver C202 
0-0394725-0 ORANGE knivkasset 2 kniver C203 
0-0603996-3 GUL knivkasset 2 kniver C204 
0-0169275-0 BLÅ knivkasset 2 kniver C207 
0-0603996-4 SVART knivkasset 3 kniver C300 
0-0947490-1 BRUN knivkasset 3 kniver C301 
0-0169277-1 GRØNN knivkasset 3 kniver C305 
0-0603996-5 HVIT knivkasset 3 kniver C309 
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