Precisionsverktyg
För modellbyggare
och hantverkare

Kvalitet • Precision • Komfort • Hållbarhet

Xuron® - Kvalitetsverktyg från USA
Xuron Corp erbjuder hobbyister och hantverkare samma Micro-Shear ® Flush avbitare, tänger
och specialverktyg som vi har levererat till flygindustrin, civila och militära elektronikbrukare
sedan 1970. Våra verktyg har högsta kvalitet och tillverkas helt i USA.
Lanseringen av Xuron® verktyg för hobby och hantverksmarknaden 1989 belönades med
en mycket hängiven och lojal användargrupp som hjälpt oss etablera ett starkt varumärke i
branschen. Våra mål är enkla och oförändrade - att tillverka högkvalitativa produkter till bra
priser samt ge den allra bästa servicen till våra kunder runt om i världen.
Vi är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativa, USA-tillverkade Xuron® verktyg från vår
fabrik i Saco Maine USA, där medarbetarna har
lång erfarenhet och levererar ett felfritt hantverk
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Vad är Micro-Shear®?
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Vilket verktyg rekommenderas?
Vår enkla referenstabell på baksidan av denna katalog erbjuder ett snabbt sätt att hitta rätt
modell för önskad tillämpning på olika material. Det finns ett Xuron® verktyg för alla jobb! Kapa
fina plastdetaljer i en byggsats? Kolfiberstavar? Photoetch-detaljer? Hård eller mjuk tråd? Du
hittar en Xuron® tång för varje område!

Har Xuron® Tools garanti?
Absolut! Ett Xuron® verktyg kommer omedelbart att bytas ut, utan kostnad, om det inte
fungerar som angett. Under förutsättning att det inte visar tecken på skadegörelse eller
felaktig användning. Vänligen returnera produkten för utvärdering och utbyte. Vi garanterar
alla Xuron® verktyg för att vara fria från antingen tillverknings- eller materialfel och har således
en LIVSTIDS garanti mot detta!
Varning! Verktygens handtag skyddar inte mot elektriska stötar. ANVÄND INTE PÅ ELLER I NÄRHETEN av
spänningsförande kretsar. Använd helst godkänt ögonskydd när du arbetar med handverktyg.

Läs mer om oss och våra kvalitetsverktyg med livstids garanti från USA
på våra webbplatser. www.xuron.se eller www.xuron.com
Plats för återförsäljarstämpel:
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Avbitare
9000 serien					
Premium Quality Shears.

2175B Track Cutter.
Ett "måste-ha" verktyg för alla
modellrallare! (HO, N & Z skalor).
Klipper spår (och liknande material)
snabbt och snyggt med lite eller inget
behov av efterbehandling. Lätt att
använda, placera spåret i mitten av de
skärande käftarna i ett topp- till bottenläge
och tryck. Mjukt Xuro-Rubber™ grepp och
Light-Touch™ returfjäder håller handens
trötthet borta, även efter upprepad kapning. Ej
för användning på kromnickellegering eller andra
typer av hård tråd.

Våra mest hållbara Micro-Shear ® Flush avbitare.
Tillverkas från 3 mm tjockt
legerat stål med state-ofthe-art värmebehandling.
Sätts ihop med en
precisionsskruv och
efterbehandlas med
ultraexakt slipning.
Ergonomiskt utformad
med mjuka Xuro-Rubber™
grepp och Light-Touch™
returfjäder för optimal
kontroll och komfort.
Ett utmärkt val för
trådarbeten, och alla typer
av smyckestillverkning.
Finns i två versioner:
9100 Ovalt klipphuvud
För skärning av mjuk tråd
och metall upp till 2 mm.
9200 Avsmalnande
klipphuvud.
För ökad tillgång till trånga
utrymmen. För kapning av
mjuk tråd och metall upp 			
till 1.6 mm.

2175M Vertikal
Track Avbitare.

410 Micro-Shear® Flush
Cutter.

En Xuron® Track avbitare
särskilt utformad för vertikal
skärning av modelljärnvägsspår
som är anslutna till banvallen och
Märklin® C Track. Skärhuvudet är
format för styrka och hållbarhet. För
användning på modelljärnväg spår HO
skala och mindre. Passar givetvis för
andra liknande material!

Modellen 410 är en mångsidig
avbitare för hobby-, hantverkoch beading. Passar bl.a. för mjuk
tråd upp till 1 mm. Den är ett perfekt
val för elarbeten, flexibel tvinnad tråd
och massor av områden.
Mjukt Xuro-Gummi™ grepp och LightTouch™ returfjäder ger en precisionskänsla och komfort.
2193 Hard Wire Cutter.

2175 Maxi-Shear™ Flush Cutter.
Starkt, mycket tåligt skär som
är idealiskt för trådarbeten och ett
oändligt antal andra hemmaarbeten.
Maximal klippkapacitet upp till
motsvarande 2 mm mjuk tråd. Med det unika
perfekta klippet från Xuron! Ett mångsidigt
verktyg som hör hemma i varje hobbysnickares
verktygslåda.

Vår avbitartång för hård
tråd ger en perfekt hjälp
för att skära många
olika typer av hård
tråd, inklusive nichrome,
pianotråd, memory wire,
gasvajer, stötstänger. Också
ett utmärkt val för kolfiberstavar.
Kraften som behövs är minimal tack
vare verktygets fulla bypass skär
och Xurons unika design. Passar för
kapning av hård tråd upp till 1 mm.

Avbitare
2175ET Professional
sprue Cutter.

410A Ultra Flush Cutting
Shear.

Designad av hobbybyggare!
Som vet vad skillnaden innebär
för resultatet när man har ett riktigt
verktyg. Längre, lågt profilerade
skärblad som kommer åt i trånga
utrymmen. Vårt unika Micro-Shear® skär
med bypass-verkan lämnar rena, släta snitt
utan "spik" eller skadade delar. Handtagen
är längre och formade med en svag kurvning
för att passa bekvämt i större händer. Ger ökad
stabilitet och kontroll. Rekommenderas främst för
användning på mjuk plast.

Ett komplement till vår modell
410. 410A används med fördel
för att kapa plast och andra mjuka
material. Vår unika Micro-Shear®
teknik med bypass skärmetod ger
skarpa, rena snitt som ger lite eller inget
"spik" eller "skägg" att efterbehandla.
Modellen kan även användas för att skära
tråd, men bör då vara mycket mjuk tråd ej
tjockare än 0,8 mm.

410T High Precision Shear,
Sprue Cutter.
Liknande vår modell 410A,
men med ett mer avsmalnande
skärhuvud för bättre access till mycket
begränsade utrymmen. Maximal
klippkapacitet: 0.64 mm mjuk tråd.
Perfekt till bl.a. plastbyggsatser.

420T Vinklad High
Precision Shear.
Samma precisionskapning som
med vår 410T precisionstång.
Denna version har ett 55 o vinklat
skärhuvud. Avsmalnande spets ger
åtkomst i trånga områden medan
vinklat huvud ger förbättrad sikt vid
arbetet och gör det möjligt att kapa på
ett annars svårtillgängligt ställe. 420T är
idealisk för arbete på insidan av exempelvis
kurvade former.

Specialsaxar
9180 Special sax.
Designad för att skära igenom
tuffa Kevlar® fibrer. Denna unika
sax är dock även lämplig för
användning på andra nötande
material såsom remsor av kolfiber
och tuffa kompositmaterial. Det
sågtandade bladet håller materialet
på plats under kapning. Saxen saknar
fingeröglor. Det ger större flexibilitet och
minskar trötthet i handen.
440 High Precision Scissor.
En ultraexakt sax, perfekt för att
skära tunna, ömtåliga föremål såsom
photoetch-detaljer, trådar, brodyrtråd,
olika smyckestrådar samt olika träslag.
Exempelvis balsa. Mjuka handtag i vårt
egna Xuro-Rubber™ och den enastående
Touch™ returfjädern ersätter konventionella
fingeröglor för ökad komfort och precision.
Denna innovativa design är speciellt fördelaktig
för användare med exempelvis artros i händerna.
Kan skära mjuka metaller upp till 0.127 mm.

9180ET Professional
Photoetch Sax.
Photoetch-detaljer är nu mer
populära än någonsin bland
modellbyggare. Vår 9180ET
professional photoetch sax
utvecklades specifikt för att lätt, rent
och med exakthet kunna skära utan att
skada de känsliga delarna. Extra långa
ultraskarpa saxblad tillsammans med de
stabila svängda handtagen och den stabila
returfjädern, ger ett verktyg med stor precision,
stabilitet och kontroll. Rekommenderas enbart för
användning på Photoetch.
SS-6 General Purpose Sax.
Klipper enkelt mylar, styren, folie,
mjuk aluminium (<0,127 mm) eller
mässing (<0,406 mm). De rostfria
bladen är härdade för högsta hållbarhet
och de stora fingeröglornas design gör
denna sax bekväm för både vänster- och
högerhänta användare. Räfflad yta ger säkert
grepp när du klipper runda eller hala material.

Tänger & specialverktyg
450/450S Pincett Nose™
Plattång.
Vi kallar den "pincettnäst"
plattång eftersom bladen är fina,
precisa och matchar perfekt i
linje, storlek och form. Kan plocka
upp och hålla känsliga delar men
samtidigt stark nog att forma och
böja tråd. Finns med antingen släta
käftar (450) eller refflade (450S) för
bättre grepp.

450BN/450SBN
Bent Nose Plattång.

485/485S Long Nose Plier.
Vår Xuron ® version av den
traditionella plattången. Den kniper
lätt om ett mänskligt hår, sträcker en
tråd, plattar till en koppartråd eller drar
en tvinnad tråd genom ett rör. Vår unika
Light Touch™ returfjäder återför käftarna
till sitt öppna läge och det halkfria XuroRubber™ greppet bidrar till att ge användaren
perfekt kontroll och precision. Designad för
att kombinera styrka och precision utan den
klumpighet och brist på känsla som normalt finns i
traditionella plattänger. Finns med släta käftar (485)
eller med räfflor (485S) för extra hållkraft.
485C Combo Plattång och
Avbitare.
485C är verkligen två verktyg i
ett. Avbitaren kan skära mjuk tråd
så tjock som 2,05 mm. Är även en
perfekt plattång med stor precision för
att hålla och böja olika material.

485FN Flat Nose Plier.
En plattång med flat nos
(anknäbb). Detta är en version av
vår modell 485 plattång med långa
blad. Detta verktyg har platta släta
blad och är perfekt för att böja och
forma tråd, photoetch delar eller mjukare
metallark.

Liknar vår modell 450 Tweezer
Nose™ tång, men denna har blad
vinklade till 45 ° för bättre sikt vid
arbete i trånga utrymmen och/eller
med små delar. Tångens spetsar är
starka, precisa och perfekt anpassade.
Finns med antingen släta käftar (450BN)
eller refflade (450SBN).

488 Round Nose Plier.
Traditionell juvelerartång
med en icke-traditionell
design. Innovativ rund spets
övergår till en elliptisk form utmed
bladens längd för maximal looping
och formgivnings möjligheter. Kan
användas för att forma mjuka metaller,
Photoetch samt olika trådmaterial.

489 Combo Tip Plattång.
Har ett rundat blad samt ett
platt blad för enkel bockning,
formning, loopning mm av tråd och
mjuka metaller.

Tänger & specialverktyg
496 Splitring Tång.
Används för att öppna delade
ringar. Den böjda spetsen
öppnar ringen och håller ett säkert
grepp. Det förenklar arbetet med
berlocker, nycklar - även fiskedrag.
Fungerar bra med alla storlekar ner till
# 00.

575 Micro Bock Tång.
Unikt designade blad formar
tråd och material av mässing och
aluminium. Idealisk för justering av stift
till N, HO och O.

505/505ST
Kabelskalare och
Avbitare.
501 Justerbar
Kabelskalare och Avbitare.
Ett verktyg för alla hobbyisters
verktygslåda. Snabbt och enkelt
skalar och/eller klipper den tråd
0.405 - 2.56 mm. Trådskalaren
har ett justerbart hjul som ställer in
verktyget till lämplig tråd storlek utan
att behöva veta exakt tråddiameter bara ställ in och skala av. Modell 501
har även en bypass sidavbitare för ökad
mångsidighet.

En unik, användarvänlig
design med markeringar för
kabeldimensioner mellan 1226 AWG, dvs 0.405 - 2.56 mm
på inställningsratten. Snabb, enkel
inställning för kabelskalning och klipp.
Dessutom fungerar ratten som en praktisk
förslutning för att hålla verktyget stängt när
det inte används. Modellen 505 är avsedd för
att strippa enkel tråd, modell 505ST för tvinnad.
Båda modellerna har den outslitliga Xuron ®
Light Touch™ returfjädern samt de mjuka, halkfria
Xuron-Rubber™ handtagen för extra komfort och
bekvämlighet.

För aktuella priser - kontakta din butik, eller sänd ett mail till info@thaiber.se för hänvisning till en åf.

Verktygsatser
TK 2100 Modellbyggarens verktygsats.
Detta kit innehåller tre grundläggande modellverktyg och är ett
perfekt val för en nybörjare eller någon som kommer tillbaka
till hobby och byggarbord. Innehåller: 410T Sprue Cutter, 440
High Precision Sax och 450 Tweezernose™. Tängerna är
samlade i en snygg, praktisk skyddande canvasväska för enkel
och praktisk förvaring.

TK 3200 Professional Modeler verktygsats.
Våra nyaste verktyg designade och framtagna
tillsammans med erfarna hobbybyggare. Innehåller:
2175ET Professional Sprue Cutter, 9180ET
Professional Photo-Etch Scissor samt 450
Tweezernose™. De är förpackade i en smidig väska
för att hålla dem skyddade och lätt tillgängliga.

TK 2200 Modell Railroader verktygsats.
Tre tidlösa verktyg för varje modellrallare. De passar
givetvis även fint för andra områden. Innehåller:
2175B Track Cutter, 410T Sprue Cutter samt 450S
Tweezernose™ (räfflad). Verktygen kommer förpackade i
en robust väska för att hålla dem samlade och skyddade.
Väskan innehåller även två mindre fickor som rymmer
exempelvis pincett eller hobbykniv.
TK2400 Verktygsats för beading.
Smyckestillverkare behöver riktiga
verktyg! Detta kit innehåller tre
grundläggande tänger för alla
och passar både nybörjare och
proffs. Innehåller: 410 Precision
Micro-Shear® Flush Cutter,
488 rundnosad plattång samt
450 Tweezernose™. Verktygen
är förpackade i en praktisk
canvasväska för att hålla dem
skyddade och organiserade.
Den har också två praktiska
fickor idealiska för förvaring av
exempelvis pincett eller syl.
TK 2900 Wire Art Verktygssats
Trådarbete och Chainmaille projekt kräver dessa tre
grundläggande verktyg: 2175SH Maxi-Shear™ Flush Cutter,
485FN plattång, smal, samt 450 Tweezernose™. Verktygen
är förpackade i en praktisk canvasväska för att hålla dem
skyddade.
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