
 

Μοναδικός, πρωτοποριακός συρόμενος οδηγός σταθεροποίησης 
λάμας: ευέλικτη, ακριβής και ταχύτερη κοπή
Κοπή με την άσκηση στοχευμένης πίεσης στο πάνω μέρος της 
λάμας, χωρίς κίνδυνο τραυματισμού, χωρίς ακούσια κάμψη ή 
σπάσιμο της λάμας
Στιβαρό, ανθεκτικό περίβλημα μαγνησίου: ελαφρύ όσο το 
πλαστικό, ισχυρό όσο το χυτό αλουμίνιο
Μηχανισμός κλειδώματος υψηλής ποιότητας, η λάμα παραμένει 
σταθερή όχι μόνο κατά την κοπή αλλά και σε εργασίες όπως 
ξύσιμο ή ώθηση

> Εύχρηστο: 165 mm μήκος, βάρος  περίπου 111 g
> O βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει και 2 ανταλλακτικές λάμες υψηλής 

ποιότητας στην ειδική συρταρωτή υποδοχή στο πίσω μέρος, η αλλαγή γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείου

> Δέχεται τις κλασικές λάμες 18 mm : όλα τα σχήματα που εμφανίζονται πιο 
κάτω 

 >

>

Άνετο στην χρήση χάρη στον λεπτό σχεδιασμό και τις πολλαπλές ζώνες 
χειρισμού: γερό κράτημα, αντιολισθητική επιφάνεια, ξεκούραστο στην χρήση
Επίπεδες εργονομικές γλίστρες ξεχωριστές για την λάμα και τον οδηγό 
σταθεροποίησης, καμμία αθέλητη ενεργοποίηση

> Ασφαλής συγκράτηση λάμας: Με θερμικά επεξεργασμένο πύρο ασφάλισης

 >

> Οταν το πίσω μέρος της λαβής είναι κλειστό, ο οδηγός της λάμας και η λάμα δεν 
μπορούν να γλιστρήσουν προς τα έξω 
Υποδοχή για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων του συστήματος ΚΝΙΡΕΧ για την 
προσταστία από τις πτώσεις

Δύο ανταλλακτικές λάμες
στην συρταρωτή υποδοχή

στο πίσω μέρος της 
λαβής

Ασφαλής συγκράτηση 
λάμας: Με θερμικά 
επεξεργασμένο πύρο 
ασφάλισης 

Χάρη στον μηχανισμό 
κλειδώματος η ρύθμισή σας 
δεν μπορεί να χαλάσει κατά 

λάθος 

Στιβαρό, ανθεκτικό 
περίβλημα μαγνησίου με 

αντιολισθητική επεξεργασία

Κατάλληλο
για όλες τις κοινές 
λάμες των 18mm

Κωδικός 
EAN
4003773- mm g

90 10 165 BK 087533 165 111

90 10 165 E01 087557 Spare part set for stabilisation bar for 90 10 165 BK

KNIPEX CutiX 
Κοπίδι (φαλτσέτα) γενικής 
χρήσης
Ο αξιόπιστος βοηθός σας με ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο 
οδηγό σταθεροποίηση της λάμας: 
Η λάμα δεν μπορεί πια να λυγίσει ή να σπάσει κατά 
λάθος 

Πάντα ετοιμοπόλεμο! Η λάμα αλλάζει γρήγορα και εύκολα 
με ένα απλό πάτημα του μπουτόν.

Επιλογή: Ανάλογα με την 
εφαρμογή μπορείτε να 
εργαστείτε με ή χωρίς 
σταθεροποίηση της λάμας

Εργονομικό, ασφαλές και σίγουρο χάρη στον 
λεπτό σχεδιασμό και τις πολλαπλές ζώνες 
χειρισμού

Ο πρωτοποριακός συρόμενος οδηγός 
σταθεροποίησης επιτρέπει την χρήση με 
άσκηση πίεσης πάνω στη λάμα

χωρίς σταθεροποίηση

με σταθεροποίηση

90 10 165 BK
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KNIPEX CutiX – Κοπίδι (φαλτσέτα) 

Κοπή με ακρίβεια χωρίς 
λύγισμα ή σπάσιμο της 
λάμας
Ακριβές. Αιχμηρό. Στιβαρό.

High-tech λεπτομέρειες: 
μοναδικός οδηγός 

σταθεροποίησης λάμας, έξυπνος 
σχεδιασμός, κατασκευασμένο 

από ποιοτικά υλικά



Πραγματικό 
μέγεθος

Γκαζοτανάλια κλειδί XS

 100 χιλιοστά καθαρής 
συγκράτησης
Μικρό. Εύχρηστο. Γενικής χρήσης.



 New

86 03 125

86 04 100

86 03 150

86 03 180

86 03 250

86 03 300

86 03 400

Χάρη στην άρθρωση με υπομόχλιο  η γκαζοτανάλια 
κλειδί XS, συγκρατεί, λυγίζει και πιέζει τα αντικείμενα 
με ασφάλεια 

Παρόλο το μικρό της μέγεθος, η γκαζοτανάλια 
κλειδί XS συγκρατεί παξιμάδια και πλακέ 
αντικείμενα απαλά και με ασφάλεια

Η γκαζοτανάλια κλειδί XS είναι τόσο μικρή που 
χωρά σε κάθε τσέπη αλλά τόσο χρήσιμη όσο ένα 
σετ γαλλικών ή γερμανικών κλειδιών 

Βέλτιστη πρόσβαση ακόμη και σε περιορισμένους 
χώρους: ιδιαίτερα λεπτός σχεδιασμός, κεφαλή μικρών 
διαστάσεων
Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση με το ένα χέρι απευθείας 
στις διαστάσεις του εκάστοτε αντικειμένου

> Τεράστια δυνατότητα συγκράτησης αναλογικά με το μήκος του,
μάγουλα διαρκώς παράλληλα σε όλο το εύρος ανοίγματος 21 mm

> Αρθρωση στιβαρή που προσφέρει σταθερότητα αλλά και
ελαστικότητα

> Απαλά μάγουλα για την εργασία σε ευαίσθητες επιφάνειες:
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο χρώμιο

> Πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών: μηχανική ακριβείας, υδραυλική
συντήρηση, βασικό μέρος εργαλειοθήκης για ποδήλατα και
μηχανές, μοντελισμός, EDC (Every Day Carry)

> Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από
τυχόν"μάγκωμα"

> Κρεμαγιέρα με 10 θέσεις ρύθμισης

Γκαζοτανάλια-κλειδί XS
Με μήκος μόλις 100 mm, έχει άνοιγμα 21 mm! 
Για την ασφαλή εργασία σε ευαίσθητα υλικά. Μπορείτε 
να συγκρατήσετε, λυγίσετε, πιέσετε με ασφάλεια 

Κωδικός
EAN
4003773- mm Εργαλείο Λαβές

Θέσεις 
ρύθμισης Ø Inch mm g

86 04 100 087281 100 επιχρωμιωμένο με αντιολισθητικές γραμμώσεις 10 3/4 21 70

86 04 100 BK 087298 100 με αντιολισθητικές γραμμώσεις 10 3/4 21 70

86 03 125 077497 125 πλαστική επένδυση 11 7/8 23 105 

86 03 150 069676 150 14 1 27 175 

86 03 180 035466 180 15 1 1/2 40 230 

86 03 250 033837 250 19 2 52 465 

86 03 300 041429 300 24 2 1/2 68 725 

86 03 400 077312 400 25 3 3/8 85 1460

Ολη η οικογένεια  – σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο

NEO
από  07. 2021
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Κωδικός
EAN
4003773- mm

Δυνατότητες κοπής για ηχομονωτικές/πλαστικές σωλήνες 
Ø mm

Δυνατότητες κοπής για δακτυλίους στεγανότητας 
Ø mm g

90 22 10 BK 087311 72 20 - 50 20 - 50 108

90 22 10 E01 087564 Ανταλλακτικές λάμες για το 90 22 10 BK 7

 Έξυπνος κόφτης σωλήνων: Κόβει σωλήνες χωρίς γρέζι και 
εφαρμόζει άνετα στο χέρι
Για την κοπή, σε μηδέν χρόνο, πλαστικών σωλήνων 
αποχέτευσης και σωλήνων προστασίας καλωδίων
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή δακτυλίων 
στεγανοποίησης παράλληλα με τον τοίχο κατά την τελική 
συναρμολόγηση, συμβατό με τα πρότυπα

> Κόβει πλαστικές σωλήνες χωρίς ενίσχυση από Ø 20 έως 50 mm με 
πάχος τοιχώματος έως 2.4 mm

> Κόβει γρήγορα, καθαρά, χωρίς γρέζι
> Κόβει δακτυλίους στεγανοποίησης με απόσταση περίπου

2-3 mm από τον τοίχο
> Το περιστρεφόμενο μπλοκ τοποθετείται με την λάμα στο μέσο για 

την κοπή πλαστικών σωλήνων και με την λάμα στο εξωτερικό μέρος 
όταν πρόκειται για δακτύλιους στεγανοποίησης

> Κλειδώνει για την ασφαλή μεταφορά
> Διαθέτει δύο ανταλλακτικές λάμες
> Σώμα εργαλείου απο σταθερό, ενισχυμένο συνθετικό υλικό, μπλοκ 

λάμας από χυτό ψευδάργυρο
> Λάμες από ειδικό χειρουργικό ανοξείδωτο χάλυβα – Made in 

Solingen

Πρακτικό, γρήγορο και καθαρό: Οι πλαστικές σωλήνες κόβονται σε χρόνο μηδέν, 
το άνοιγμα προσαρμόζεται σε διάφορες διαμέτρους 

KNIPEX BiX® 
Κόφτης πλαστικών σωλήνων 
και δακτυλίων στεγανοποίησης
Πρακτικό εργαλείο για υδραυλικούς και 
ηλεκτρολόγους: Κόβει πλαστικούς σωλήνες 
και δακτύλιους στεγανοποίησης γρήγορα και 
αποτελεσματικά

Ο μοναδικός σχεδιασμός του μπλοκ λάμας επιτρέπει την κοπή των 
δακτυλίων στεγανότητας μόλις 2 με 3 mm παράλληλο με τον τοίχο, έτσι τυχόν 
διαρροές δεν παγιδεύονται

Made in

Ακολουθήσετε την προδιαγραφή DIN 18534 τώρα! Οι 
δακτύλοι στεγάνωσης προστατεύουν τις τοιχοποίες από τις 
ζημιές που προκαλούν οι διαρροές. 

Το μπλοκ λάμας μπορεί να 
περιστραφεί κατά 180 μοίρες 

ανάλογα με την εφαρμογή
Το μπλε κουμπί 

κλειδώματος επιτρέπει την 
ασφαλή μεταφορά του  

KNIPEX BiX® σε κλειστή θέση

90 22 10 BK



KNIPEX BiX® – Κόφτης πλαστικών σωλήνων και δακτυλίων στεγανοποίησης

 Kαθαρή κοπή - Kάθε φορά
Μικρού όγκου. Γενικής Χρήσης. Γρήγορο.

Λάμα στο μέσο: Κοπή 
πλαστικών σωλήνων 
διαφόρων διαμέτρων

Λάμα εξωτερικά: Κοπή 
δακτυλίων 

στεγανοποίησης  
παράλληλα και κοντά 

στον τοίχο 



82 01 200

82 02 200

 Μοναδικός συνδυασμός: Εμπρόσθια και πλαινή 
πρόσβαση, κουτιαστή άρθρωση, ρύθμιση με κουμπί
 Ο σχεδιασμός μικρού πάχους επιτρέπει την εργασία 

σε στενά σημεία και με περιορισμένη δυνατότητα 
περιστροφής 
 Δυνατή εμπρόσθια συγκράτηση με οδόντωση 

υψηλής σκληρότητας ακόμη και στο άκρο της.

> Φαρδιές εμπρόσθιες και πλαινές επιφάνειες
συγκράτησης με δυνατότητα 4 - 22 mm

> Εμπρόσθια συγκράτηση μεγάλης ασφάλειας χάρη στην
επαφή 3-σημείων

> Σύσφιξη, συγκράτηση και απασφάλιση βιδών με
φθαρμένη, σκουριασμένη κεφαλή ή σπείρωμα.

> Ρύθμιση του ανοίγματος σε 5 διαφορετικές θέσεις με
την βοήθεια του κουμπιού

> Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του
χειριστή από τυχόν "μάγκωμα"

> Στιβαρή κουτιαστή άρθρωση προσφέρει ευελιξία και
μεγάλη διάρκεια ζωής

> Σφυρήλατο από χάλυβα υψηλής ποιότητας,
σκληρυμένο σε λάδι, οδόντωση με συμπληρωματική
θερμική επεξεργασία στα 61 HRC

Βέλτιστη γεωμετρία οδόντωσης :  
2-ζώνες συγκράτησης με αντίθετη 
κατεύθυνση οδόντωσης για μέγιστη 
συγκράτηση κατά την σύσφιξη και 
την απασφάλιση. 

Ξεκούραστο και ασφαλές:
Με την βοήθεια του 
κουμπιού το άνοιγμα του 
εργαλείου ρυθμίζεται σε 
πέντε θέσεις απευθείας στο 
αντικείμενο και μετά 
κλειδώνει στην θέση αυτή!

KNIPEX TwinGrip 
Ρυθμιζόμενη πένσα με 
κουμπί
Η απάντηση στα προβλήματα με 
κολλημένες, σκουριασμένες, 
αλλοιωμένες βίδες και παξιμάδια

Το KNIPEX TwinGrip επιτρέπει ρύθμιση του ανοίγματος σε 5 
διαφορετικές θέσεις ...

…και αυτή η ρύθμιση γίνεται άμεσα με το πάτημα του 
κουμπιού !

Η κουτιαστή άρθρωση είναι ιδαίτερα στιβαρή αλλά 
ευέλικτη, το εργαλείο συγκρατεί με ασφάλεια εξαρτήματα 
από 4 έως 22 mm

από  09. 2021

Κωδικός
EAN
4003773- mm Εργαλείο Κεφαλή Λαβή

Θέσεις  
ρύθμισης Ø Inch Ø mm Inch mm g

82 01 200 087243 200

μαυρισμένο γυαλισμένη

πλαστική αντιολισθητική
επένδυση

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 01 200 SB 087571 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 02 200 087250 200 δίχρωμη εργονομική 
επένδυση

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280

82 02 200 SB 087588 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280



KNIPEX TwinGrip – Ρυθμιζόμενη πένσα με κουμπί

Εμπρός ή πλάι  – 
η θέση δεν είναι εμπόδιο
Ευέλικτο. Εύχρηστο. Δυνατό.

Οδοντωτές επφάνειες συγκράτησης, 
παράλληλα με τον άξονα του εργαλείου, 
δίνουν την δυνατότητα συγκράτησης 
φθαρμένων, σκουριασμένων βιδών με 
εμπόσθια πρόσβαση




