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KNIPEX ErgoStrip®

Światowa nowość - narzędzie do 
przewodów w instalacjach  
domowych łączące 3 funkcje w 1
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CAT 5–7 UTP/STP

4,8 – 7,5 Ø mm

8 – 13 Ø mm

INNOWACJE 2016

Zakres usuwania

Nr art.
EAN

4003773- mm
izolacji z przewodów  

okrągłych Ø mm
izolacji z przewodów 
wielożyłowych mm²

przewodów teleinformatycznych z przewodów koncentrycznych 
Ø mm g

16 95 01 SB 079927 135 8 - 13 0,2 - 4 CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP/STP) 4,8 - 7,5 40 

16

Z nożem w osłonie zamocowanym w wystającym z boku  
podparciu kciuka, umożliwiającym wygodne cięcie wzdłużne

Zdejmowanie izolacji z kabli koncentrycznych

Zdejmowanie izolacji z pojedynczych przewodówDo usuwania izolacji z przewodów NYM

Usuwanie izolacji z przewodu teleinformatycznego Usuwanie izolacji z przewodów koncentrycznych 

KNIPEX ErgoStrip® 

Uniwersalne narzędzie do  
ściągania izolacji

Do szybkiego usuwania izolacji ze wszystkich  
ogólnie stosowanych przewodów okrągłych (np. NYM  
3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²), teleinformatycznych  
(np. Twisted-Pair) i koncentrycznych

Innowacyjna, ergonomiczna rękojeść pistoletowa 
ułatwiająca nacinanie, usuwanie i przecinanie wzdłużne 
izolacji

 > Stożkowe końcówki narzędzia ułatwiają pracę w trudno  
dostępnych miejscach
 > Do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 0,2 / 0,3 /  
0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
 > Wygodne umieszczanie pojedynczych przewodów w profilach  
do usuwania izolacji dzięki przegrodom pozycjonującym
 > Mechanizm otwierający ułatwiający umieszczanie przewodów 
koncentrycznych i teleinformatycznych w narzędziu
 > Wielokomponentowy design ze strefą z miękkiego tworzywa 
sztucznego zapewnia wygodną obsługę i pewny chwyt
 > Obudowa ze stabilnego tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym

16
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Szczypce do usuwania izolacji
DIN ISO 5743

Wielofunkcyjne – cięcie i usuwanie izolacji przy 
użyciu jednych szczypiec

Do szybkiego usuwania izolacji ze wszystkich  
ogólnie stosowanych przewodów okrągłych  
(np. NYM)

Smukła główka i ostrze do przecinania izolacji wygięte 
pod optymalnym kątem zapewniają wygodny 
dostęp podczas prac w puszkach instalacyjnych

Łatwe usuwanie izolacji bez uszkodzeń dzięki 
zaokrąglonej krawędzi tnącej z ogranicznikiem 
głębokości cięcia

 > Uniwersalne zastosowanie: profile do usuwania izolacji  
z przewodów o przekroju 1,5 mm² i 2,5 mm²
 > Ostrze boczne do cięcia przewodów, drutu, małych śrub  
i gwoździ
 > Wszystkie ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do  
ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie
 > Masa o 30 % mniejsza od porównywalnych szczypiec
 > Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

13

 

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Główka Rękojeści 
Zakres usuwania 
płaszcza Ø mm

Zakres pracy 

 Ø mm2 Ø mm Ø mm g
13 42 165 079675 165 fosforanowane, czarne polerowana with multi-component grips 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 180 

13 45 165 079682 165 chromowane z wielokomponentowymi nasadkami 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 180

13 46 165 079699 165  

 

chromowane z wielokomponentowymi nasadkami, 
izolowane wg VDE

8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 190

Zaokrąglona krawędź tnąca z 
ogranicznikiem głębokości cięcia 

ułatwia usuwanie izolacji bez 
uszkodzeń
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Zakres pracy

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Główka Rękojeści Ø mm Ø mm
 

Ø mm mm2 g
08 21 145 078951 145  fosforanowane, czarne polerowana z tworzywa sztucznego, powlekane 3,0 2,0 8,0 16 116 

08 22 145 078968 145  fosforanowane, czarne polerowana Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami 3,0 2,0 8,0 16 148

08 25 145 078975 145  chromowane z wielokomponentowymi nasadkami 3,0 2,0 8,0 16 148

08 26 145 079361 145  

 

chromowane z wielokomponentowymi nasadkami,  
izolowane wg VDE

3,0 2,0 8,0 16 154

Frezowany rowek w strefie chwytania Pewny uchwyt również płaskich części dzięki 
wsparciu w trzech punktach

Łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu Końcówka nie odkształca się nawet przy 
większych siłach skrętnych

Szczypce uniwersalne z ostro 
zakończonymi szczękami
DIN ISO 5746

Małe szczypce uniwersalne o zwiększonym 
przełożeniu z ostro zakończonymi szczękami  
Do wszystkich typowych prac instalacyjnych  
oraz napraw

Wyjątkowo poręczne: idealne do pracy w trudno 
dostępnych miejscach dzięki zwartej główce z ostro 
zakończonymi szczękami (duża odporność na skręcanie)

Powierzchnia chwytająca z wypukłością z jednej strony 
umożliwia pewne chwytanie płaskich elementów

Frezowany rowek w strefie chwytania gwarantuje  
pewny chwyt, umożliwiając wyciąganie małych  
elementów takich jak gwoździe, kołki i sworznie

 > Niezawodne i wszechstronne szczypce uniwersalne z ostro 
zakończonymi szczękami do zastosowań mobilnych
 > Łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu
 > Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego  
i twardego
 > Długa żywotność i stabilne szczęki
 > Stal specjalna narzędziowa wysokiej jakości, kuta,  
wielokrotnie hartowana olejowo

08



98

Szczypce tnące boczne 
Teraz jeszcze większa siła cięcia
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Szczypce tnące boczne
DIN ISO 5749

Nowa generacja klasycznego narzędzia KNIPEX  
o udoskonalonych właściwościach 

Siła cięcia większa o 20 % w porównaniu z  
poprzednim modelem, dłuższe krawędzie tnące

Zoptymalizowana geometria ostrza i  
przełożenie zapewniają dużą siłę cięcia

 > Stabilny nit precyzyjny zapewniający płynny ruch i długą  
żywotność
 > Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie,  
twardość ostrzy ok. 62 HRC
 > Smukła główka z długimi ostrzami: wygodna praca w  
trudno dostępnych miejscach
 > Długa żywotność i wysoka odporność na obciążenia
 > Niezastąpione szczypce tnące boczne do zastosowań  
uniwersalnych

70

Zakres pracy

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Główka Rękojeści Ø mm Ø mm Ø mm g
70 01 160 013426 160 fosforanowane, czarne polerowana z tworzywa sztucznego, powlekane 4,0 3,0 2,0 179

70 02 160 034032 160 fosforanowane, czarne polerowana z wielokomponentowymi nasadkami 4,0 3,0 2,0 215

70 05 160 039600 160 chromowane z wielokomponentowymi nasadkami 4,0 3,0 2,0 215

70 06 160 021995 160   chromowane
z wielokomponentowymi  
nasadkami, izolowane wg VDE

4,0 3,0 2,0 229

70 07 160 018155 160   chromowane 4,0 3,0 2,0 240

70 26 160 018223 160   chromowane 4,0 229

Nit precyzyjny: nowy, bardziej 
stabilny kształt

Do precyzyjnego przecinania cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
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KNIPEX CoBolt® XL

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe

Szczypce tnące przegubowe teraz także z długimi 
rękojeściami do obsługi jedną i dwoma rękami. 
Nawet 40-krotne zwiększenie siły ręki.

Cięcie przewodów o większych przekrojach i bardzo 
twardych materiałów z jeszcze większą siłą

Maksymalna siła cięcia dzięki obsłudze dwiema rękami

 > Wymagają o 60 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi  
nożycami tnącymi bocznymi o zwiększonym przełożeniu
 > 40-krotne zwiększenie siły ręki dzięki specjalnej  
konstrukcji przegubu
 > Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i 
przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm
 > Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość  
ostrzy ok. 64 HRC
 > Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości,  
wielokrotnie hartowana olejowo

71 01 250  

Ostrza proste 

71 31 250 

Wgłębienie w ostrzu ułatwia cięcie przewodów o większych przekrojach dzięki 
lepszemu wykorzystaniu efektu dźwigni w pobliżu punktu obrotu

Wgłębienie w ostrzu z oznaczeniem 
wykonanym techniką laserową:  

łatwe cięcie przewodów o  
większych przekrojach

71

Zakres pracy

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Rękojeści Ø mm Ø mm Ø mm g
71 01 250 079637 250 fosforanowane, czarne z tworzywa sztucznego, powlekane 5,6 4,0 3,8 465

71 31 250 079644 250 fosforanowane, czarne z tworzywa sztucznego, powlekane 6,0 4,3 4,2 465
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Obcęgi do łamania glazury

Docinanie wąskich odcinków płytek ceramicznych  
bez użycia szlifierki kątowej.  
Mniej brudu, pyłu, hałasu i kosztów.

Do precyzyjnego odłamywania płytek ceramicznych  
i gresowych po wykonaniu nacięcia za pomocą  
przecinarki do płytek ceramicznych

Idealne do obróbki długich i grubych płytek  
ceramicznych

 > Optymalna ochrona płytek ceramicznych przed uszkodzeniem: 
wymienne szczęki o dużej powierzchni oparcia z miękkiego, 
stabilnego tworzywa sztucznego
 > Wysoka siła odłamywania dzięki 10-krotnemu zwiększeniu  
siły ręki
 > Nastawianie na odpowiednią grubość płytki za pomocą przycisku
 > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczęka z tworzywa sztucznego  
o dużej powierzchni oparcia:  
równe odłamywanie płytek  

ceramicznych dzięki możliwości 
wychylania i optymalna ochrona 

przed uszkodzeniem

91

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Rękojeści g
91 13 250 079538 250  chromowane z tworzywa sztucznego, powlekane 560

91 19 250 01 079545 Szczęka wymienna o dużej powierzchni oparcia do 91 13 250
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Szczypce do pierścieni osadczych
DIN 5256 do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

Teraz także z ogranicznikiem otwarcia

Do wszystkich pierścieni w rozmiarze Ø 8 - 100 mm

 > Z ogranicznikiem rozwarcia do montażu zgodnie z normą 
 > DIN 472 
 > Śruba oporowa z regulacją zapobiega nadmiernemu rozwarciu 
pierścieni

 > Kształt wciskanych końcówek z ciągnionego drutu  
sprężynowego zapewnia dużą powierzchnię oparcia,  
zwiększając bezpieczeństwo podczas prac montażowych
 > Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach:  
nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku  
narzędzi z toczonymi końcówkami
 > Precyzyjne złącze skręcane zapewniające małe tarcie  
i pracę bez luzów  

 > Rodzaj 3 DIN 5256 C (proste)
 > Rodzaj 4 DIN 5254 B; końcówki zakrzywione pod kątem 90°

Precyzyjne szczypce do pierścieni  
osadczych wewnętrznych
DIN 5254 do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

Teraz także z ogranicznikiem otwarcia

Do wszystkich pierścieni w rozmiarze Ø 3 - 100 mm 

 > Z ogranicznikiem rozwarcia do montażu zgodnie z normą 
 > DIN 471 
 > Śruba oporowa z regulacją zapobiega nadmiernemu rozwarciu 
pierścieni

Śruba oporowa: regulacja 
zakresu otwarcia

48

49

Nr art.
EAN

4003773- mm Rodzaj Szczypce Rękojeści

Rozmiar 
pierścienia 

Ø mm
Średnica wału 

Ø mm
końcówki

Ø mm g
48 31 J0 079552 140  3 fosforanowana, szara

Z antypoślizgowego 
tworzywa sztucznego

8 - 13 0,9 105 

48 41 J01 079569 130  90° 3 fosforanowana, szara 8 - 13 0,9 105

48 41 J11 079576 130  90° 3 fosforanowana, szara 12 - 25 1,3 105

48 41 J21 079640 165  90° 3 fosforanowana, szara 16 - 60 1,8 175

48 41 J31 079590 210  90° 3 fosforanowana, szara 40 - 100 2,3 265

49 41 A11 079606 130  90°  4 fosforanowana, szara
Z antypoślizgowego 
tworzywa sztucznego

10 - 25 1,3 102

49 41 A21 079613 165  90°  4 fosforanowana, szara 19 - 60 1,8 169

49 41 A31 079620 210  90°  4 fosforanowana, szara 40 - 100 2,3 272
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Szczypce precyzyjne dla elektroników
DIN ISO 9655

Z precyzyjnymi nacięciami krzyżowymi wykonanymi 
techniką laserową
Do bezpiecznego przytrzymywania, przeciągania i  
prowadzenia małych podzespołów

 > Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice
 > Do chwytania, trzymania i zaginania
 > Powierzchnie chwytające gładko wykończone, krawędzie  
precyzyjnie zaokrąglone
 > Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec  
dla elektroników
 > Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego 
gwarantują równomierny, płynny ruch w całym zakresie rozwarcia
 > Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia łagodne i  
równomierne rozwieranie szczypiec
 > Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
 > Kute ze stali łożyskowej chromowo-wanadowej

Szczypce płaskie montażowe
DIN ISO 5743, z profilem poprzecznym

Wyjątkowo długie szczypce montażowe z kształtową 
powierzchnią chwytającą

Do prac montażowych i regulacyjnych w trudno 
dostępnych miejscach dzięki kompaktowej  
konstrukcji i dużej długości

Półokrągłe, wąskie końcówki zapewniają optymalny 
dostęp do głęboko umieszczonych elementów

 > Do bezpiecznego i pewnego chwytania, trzymania i prowadzenia 
małych rur mosiężnych, śrub i przewodów oraz innych elementów 
okrągłych dzięki frezowanym rowkom o gładkiej powierzchni
 > Ząbkowana powierzchnia kształtowa do chwytania elementów 
okrągłych
 > Przeznaczone zwłaszcza do prac w branży motoryzacyjnej  
(np. w komorze silnika), do prac montażowych oraz w sektorze 
budowy maszyn
 > Zwarte i wytrzymałe narzędzie
 > Stal specjalna narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Kształtowa powierzchnia 
chwytająca: profile poprzeczne  
do chwytania, przytrzymywania  

i prowadzenia

28

Nacięcia krzyżowe:  
wykonane techniką laserową 
zapewniają bezpieczny chwyt 

podczas precyzyjnych prac 
montażowych

34

Nr art.
EAN

4003773- mm g
28 71 280 079415 280 235 
28 81 280 079422 280  45° 235

Wymiary

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Główka Rękojeści
B

mm
A

mm
D

mm
E

mm
F

mm g

34 42 130 080282 135     czernione polerowana z wielokomponen-
towymi nasadkami

21,90 11,20 6,50 1,40 3,50 61

34 42 130 ESD 080299 135      czernione polerowana 21,90 11,20 6,50 1,40 3,50 61

34 52 130 080312 135     czernione polerowana z wielokomponen-
towymi nasadkami

22,70 11,20 6,50 1,60 1,60 61

34 52 130 ESD 080305 135      czernione polerowana 22,70 11,20 6,50 1,60 1,60 61

Szczęki płaskie, szerokie Szczęki półokrągłe 
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Program KNIPEX TT
Szczypiec z uchwytem do mocowania 
zabezpieczenia przed upadkiem
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Uchwyt zabezpieczający: zgrzewany  
uchwyt z tworzywa sztucznego z 

zamkniętym oczkiem z drutu

INNOWACJE 2016

Program KNIPEX TT
z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem

Zabezpieczenie przed upadkiem

Skuteczna ochrona przed wypadkami wskutek upadku 
narzędzi

Uchwyt zabezpieczający mocowany na nasadkach 
wielokomponentowych

 > Skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem narzędzia podczas 
korzystania z podnośników koszowych, rusztowań i drabin oraz 
w pracy alpinistów przemysłowych, ratowników wysokościowych 
stosujących dostęp linowy itp.
 > Bezpieczna praca: bardzo stabilny uchwyt do zamocowania linki 
zabezpieczającej, zgrzewany z nasadkami rękojeści
 > Maks. obciążenie uchwytu mocującego: statyczne 400 N/90 lb, 
dynamiczne 3 m/10 ft = wysokość upadku narzędzia
 > Płaski uchwyt zabezpieczający nie utrudnia normalnej pracy na 
ziemi
 > Szybkie mocowanie i odkładanie wyposażenia

xx T

T 

T



Szczypce do syfonów sanitarnych i złączy 
Solidna konstrukcja o dużej wytrzymałości
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Szczypce do syfonów sanitarnych i złączy 

Do syfonów, połączeń rurowych i złączy o  
średnicy do 80 mm

Precyzyjna regulacja umożliwiająca 
optymalne dopasowanie do różnych rozmiarów  
opasek zaciskowych

 >  Idealne do przykręcania i odkręcania syfonów, połączeń rurowych 
z tworzywa sztucznego i złączy okrągłych
 > Do wtyczek i złączy z gwintem (np. złączy okrągłych typu Cannon)
 > Do demontażu podatnych na uszkodzenia węży przyłączeniowych
 > Złącze wsuwkowe z 25 pozycjami regulacji
 > Ergonomicznie ukształtowane ramiona
 > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

81

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Rękojeści
Zakres pracy 

Ø mm
Pozycje 
regulacji g

81 01 250 078463 250 fosforanowane, czarne Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 25 - 80 25 356
81 03 250 078487 250 chromowane Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 25 - 80 25 356
81 11 250 078470 250 fosforanowane, czarne Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 10 - 75 25 358
81 13 250 078494 250 chromowane Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 10 - 75 25 358 

81 19 250 078500 2 pary szczęk z tworzywa sztucznego do 81 11 250 / 81 13 250 Do syfonów, połączeń rurowych i złączy

Model 81 01 250 / 81 03 250:  
Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie; do Ø 80 mm

Model 81 11 250 / 81 13 250:  
Wymienne szczęki z tworzywa sztucznego do powierzchni narażonych 
na łatwe uszkodzenie; do Ø 75 mm



Nożyce do kabli 
Szybko. Poręcznie. Bezpiecznie.
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+

95

Zakres pracy

Nr art.
EAN

4003773- mm Narzędzie Rękojeści Ø mm mm² MCM g
95 32 315 A 078562 315  lakierowana w kolorze czarnym z wielokomponentowymi nasadkami 45 380 750 800 

95 36 315 A 078579 315    lakierowana w kolorze czarnym
z wielokomponentowymi nasadkami,  
izolowane wg VDE

45 380 750 800 

95 39 315 A 01 078586 Zestaw naprawczy noża ruchomego do 95 32 315 A i 95 36 315 A
95 39 315 A 02 078593 Zestaw naprawczy noża stałego do 95 32 315 A oraz 95 36 315 A

Nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym)  
do kabli zbrojonych drutem stalowym (SWA)

Przecinają kable zbrojone drutem stalowym  
o średnicy do 45 mm / 380 mm2 (np. 4 x 95 mm2)  
przy pomocy jednej lub dwóch rąk
 

 >  Proste w obsłudze dzięki niewielkiej masie (800 g) i zwartej 
konstrukcji (długość 315 mm) – mogą być używane w miejscach 
o ograniczonym dostępnie
 > Ostrza precyzyjnie szlifowane i hartowane indukcyjnie 
umożliwiają czyste cięcie bez deformowania krawędzi
 > Innowacyjny trójstopniowy mechanizm zapadkowy o wysokim 
przełożeniu
 > Z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia
 > Nieodpowiednie do cięcia kabli ACSR oraz lin stalowych!
 > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Rdzeń miedziany

Izolacja XLPE

Materiał wypełniający

Ocynkowany drut stalowy

Materiał zewnętrzny: PCW

Przekrój kabla zbrojonego drutem 
stalowym

Precyzyjnie frezowana i hartowana  
indukcyjnie krawędź tnąca



Szczypce do opasek zaciskowych 
To Przeznaczone do otwierania i zamykania  
opasek zaciskowych typu Click
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Nr art.
EAN

4003773- mm g
85 51 250 C 078517 250 do opaska Click 355
85 59 250 C 078999 Szczęki zamienne Przeznaczone

Ząbkowane szczęki ułatwiają demontaż 
zapieczonych węży

85Szczypce do opasek zaciskowych

Obrotowe szczęki wymienne pozwalają na bezpieczne 
otwieranie i zamykanie opasek zaciskowych w każdej 
pozycji

Korzystne przełożenie dźwigni umożliwia łatwe i  
bezpieczne otwieranie i zamykanie opasek zaciskowych 
bez użycia dużej siły

 >  Przeznaczone do wygodnej pracy np. przy wężach paliwowych, 
wężach układów podciśnieniowych i króćcach ssących
 > Funkcja dodatkowa: bezpieczny demontaż węży dzięki szczękom 
z ząbkami
 > Smukła główka o niewielkiej szerokości; obrotowe szczęki  
wymienne: idealne narzędzie do pracy w trudno dostępnych 
miejscach
 > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

 > Szczypce do opasek zaciskowych wyróżniają się zaletami  
znanymi z innych modeli szczypiec KNIPEX
 > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
 > Optymalne dopasowanie do przedmiotu oraz wygodna dla 
dłoni pozycja rękojeści
 >  Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej  
prowadnicy
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Szczypce do opasek zaciskowych  
z taśmy sprężynowej
z mechanizmem przytrzymującym

Mechanizm przytrzymujący umożliwia łatwą i bezpiecz-
ną pracę z naprężonymi opaskami i obejmami

Możliwość odblokowania jedną ręką

 > Uniwersalne, obrotowe szczęki wymienne gwarantują pewny 
chwyt opasek w każdej pozycji
 > Szczególnie korzystne przełożenie dźwigni umożliwia łatwe i 
bezpieczne otwieranie opasek zaciskowych bez użycia dużej siły
 > Smukła główka o niewielkiej szerokości; obrotowe szczęki  
wymienne: idealne narzędzie do pracy w trudno dostępnych 
miejscach
 > Przeznaczone do opasek standardowych, opasek w wersji  
zwężonej, opasek drucianych i pierścieni z taśmy sprężynowej  
o rozmiarze nominalnym do 70 mm
 > Maksymalny rozstaw szczęk do 80 mm, zakres ustawiania  
ponad 40 mm
 > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

85

Sprawdzone właściwości szczypiec Cobra® dostępne także w szczypcach do opasek  
zaciskowych z taśmy sprężynowej KNIPEX

 > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
 > Precyzyjna regulacja zapewnia dopasowanie do elementów o różnych rozmiarach i wygodną 
dla dłoni pozycję rękojeści
 > Precyzyjna regulacja umożliwia optymalne dopasowanie do opasek o różnych rozmiarach
 > Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy

Nr art.
EAN

4003773- mm Zakres pracy Pozycje regulacji g
85 51 250 AF 078623 250 max. 70 mm 19 340

85 59 250 A 077336 Szczęki zamienne
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Różnica tkwi w szczególe

Precyzyjne szczypce dla elektroników firmy KNIPEX są wykonane 
z wysokiej jakości stali łożyskowej i wykończone z najwyższą 
starannością. Każdy ruch rozwierający przebiega łagodnie i płynnie, 
każda czynność wykonywana jest w sposób pewny i precyzyjny. 
Profesjonalni użytkownicy znajdą w nich niezastąpioną pomoc w 
codziennej pracy.

79

Precyzyjne szczypce tnące boczne  
dla elektroników
DIN ISO 9654

Optymalne rezultaty przecinania miękkich materiałów 
równo z powierzchnią

 > Montaż z zachowaniem wysokich tolerancji, precyzyjne obcinanie 
końcówek drutu 
 > Precyzyjnie szlifowane, ostre ostrza o bardzo małych ścięciach 
zapewniają dokładne cięcie w pobliżu drobnych podzespołów 
elektronicznych; wersja bez ścięć także do cięcia płaskiego
 > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy  
ok. 64 HRC
 > Ok. 20 % mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec  
dla elektroników
 > Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego 
gwarantują niskie tarcie i równomierny ruch w całym  
zakresie rozwarcia
 > Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia łagodne i  
równomierne rozwieranie szczypiec
 > Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści
 > Kute ze stali łożyskowej chromowo-wanadowej

Zakres pracy

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Główka Rękojeści Ø mm g
79 42 125 Z 278449 125    

czernione polerowana z wielokomponentowymi nasadkami
0,1 - 1,3 58 

79 42 125 Z ESD 278450 125     0,1 - 1,3 58 

 Cięcie za pomocą 79 42 125 Cięcie za pomocą  79 42 125 Z
 (Ostrze bez ścięcia) (cięcie równo z powierzchnią
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KNIPEX Cobra® QuickSet
Nowe szczypce Cobra® QuickSet teraz dostępne także o  
długości 300 mm

Otworzyć, dosunąć, chwycić!

Dodatkowa szybka regulacja bezpośrednio na  
chwytanym przedmiocie poprzez zsunięcie rękojeści

 > Łączy niezawodną blokadę sworznia z dodatkową funkcją  
dosuwania, która ułatwia pracę w wąskich i trudno dostępnych 
przestrzeniach montażowych
 > Nastawienie następuje bezpośrednio przez dosunięcie do  
chwytanego przedmiotu
 > Bezpieczny mechanizm zapadkowy aktywowany pod wpływem 
obciążenia. Pozycja rękojeści zostaje wówczas zablokowana i 
można ją zmienić tylko po naciśnięciu przycisku.
 > W celu ponownego aktywowania funkcji dosuwania należy 
odblokować sworzeń za pomocą przycisku i otworzyć całkowicie 
szczypce
 > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

87

Cobra® QuickSet łączy sprawdzone cechy 
szczypiec KNIPEX Cobra® z dodatkową 
funkcją dosuwania, która ułatwia pracę w 
wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach 
montażowych. 

Nastawienie następuje bezpośrednio przez 
dosunięcie ramienia szczypiec do chwytanego 
przedmiotu. Blokada sworznia następuje  
pod wpływem obciążenia. Pozycja rękojeści 
zostaje wówczas zablokowana i można ją 
zmienić tylko po naciśnięciu przycisku. 

Nr art.
EAN

4003773- mm Ø w calach Ø mm mm
Pozycje 
regulacji g

87 21 300 078524 300  2 3/4 70 60 25 555

Nacisnąć przycisk – otworzyć całkowicie 
szczypce

Przyłożyć szczypce i zsunąć szczęki Blokada sworznia pod wpływem  
obciążenia
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Szczypce „Lineman’s“
DIN ISO 5746

Udoskonalona konstrukcja

Dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu wymagają  
o 50 % mniej siły w porównaniu z tradycyjnymi  
szczypcami uniwersalnymi

 > Masywne wykonanie do najwyższych obciążeń,  
uniwersalne zastosowanie
 > Ergonomiczna rękojeść o zoptymalizowanym kształcie  
zapewnia doskonałe trzymanie ręką i efektywne  
przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
 > Powierzchnie chwytające z uzębieniem krzyżowym  
zapewniają bardzo mocny i pewny chwyt
 > Dodatkowa powierzchnia chwytająca z tyłu złącza  
umożliwia m.in. podważanie i dociskanie
 > Do cięcia drutu miękkiego i twardego
 > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość  
ostrzy ok. 64 HRC
 > Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

09

Zakres pracy

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Główka Rękojeści Ø mm Ø mm g
09 01 240 064992 240  black fosforanowane, czarne polerowana z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 4,6 3,0 435 

09 02 240 065005 240   fosforanowane, czarne polerowana z wielokomponentowymi nasadkami 4,6 3,0 470

09 11 240 071952 240   fosforanowane, czarne polerowana z antypoślizgowego tworzywa sztucznego 4,6 3,0 435 

09 12 240 071969 240   fosforanowane, czarne polerowana z wielokomponentowymi nasadkami 4,6 3,0 470

09 11 240 / 09 12 240:  
Ze szczeliną w złączu do przeciągania kabla; z uniwersalnym  
trzpieniem zagniatającym pod złączem
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Klucze do rur typ S
z przyciskiem szybkiej regulacji

Teraz dostępne także w wersji 2"

 > Szybka i precyzyjna regulacja bezpośrednio na chwytanym  
przedmiocie za pomocą przycisku
 > Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki funkcji samoczynnego 
zamykania
 > Bez ryzyka niezamierzonego przestawienia ramion szczypiec
 > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
 > Ulepszane cieplnie ramiona szczypiec zapewniają dużą 
wytrzymałość
 > Wysoka odporność na zużycie dzięki dodatkowo hartowanym 
zębom
 > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

83

Nożyce do kabli
z funkcją ściągania izolacji

Narzędzie wielofunkcyjne do obróbki kabli NYM o 
przekroju od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² (przecinanie, 
ściąganie izolacji zewnętrznej i izolacji przewodów)

Uniwersalne gniazdo do ściągania izolacji dla obu  
przekrojów kabla

 >  Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i 
wielożyłowych
 > Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
 > Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
 > Łatwe cięcie nawet jedną ręką
 > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
 > Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące
 > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo
 > Nieodpowiednie do cięcia drutu stalowego oraz drutu  
miedzianego ciągnionego na zimno

95

Nr art.
EAN

4003773- mm Szczypce Rękojeści Ø mm Ø w calach mm w calach
Zakres pracy   

mm g

83 60 020 078838 560
malowane proszkowo,  
czerwone

70 2 3/4 50 2 70 2420

83 61 020 077602 560
malowane proszkowo,  
szare

z tworzywa sztucznego,  
powlekane

70 2 3/4 50 2 70 2480

Zakres pracy

Nr art.
EAN

4003773- mm Narzędzie Rękojeści Ø mm mm²
Zakres pracy 

mm² AWG g
95 41 165 078609 165   czernione z tworzywa sztucznego, powlekane 12 35 1,5 + 2,5 1/0 215
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