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Rýchlejšia práca : Automaticky sa nastavia podľa typu

kábla, prispôsobia sa aj k nepravidelným tvarom

Odizolovanie káblov z bežných materiálov bez ručného

Na rezanie trubiek z kompozitu, priemer trubky 12 - 25 mm

Čistý, hladký povrch rezov

Ľahko vymeniteľné nože

Praktický a ľahký nástroj malých rozmerov pre prácu

Jemné nastavenie umožňuje presne prispôsobiť čepeľ

nastavovania

s káblami bežných prierezov a izolácií

k nepravidelným materiálom alebo teplotným podmienkam

Automatické odizolovacie kliešte 12 62 180

Kliešte na rezanie trubiek pre trubky

z kompozitného plastu 90 25 185

Nové s jemným  

nastavením!
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Pre jednožilové vodiče, viacžilové vodiče, vodiče s jemnými drôtmi prierezov

S otváracou pružinou a zatváracou poistkou

Sú nevhodné pre strihanie káblov

Nože z veľmi pevnej špeciálnej oceli, kalené v oleji

Vysokopevnostná ostrá čepeľ pre hladké a presné rezanie

S nastaviteľným dĺžkovým dorazom v rozpätí od 6,0 do 18,0 mm pre

Ergonomicky tvarované rukoväte vyrobené z plastu vystuženého

rovnaké dĺžky odizolovania

skleným vláknom

24 - 100,2 - 6,0 mm

S nožnicami na strihanie medených a hliníkových vodičov max do 2,5 mm

Úzky tvar hlavy pre použitie na ťažko prístupných miestach  

Telo : plast vystužený sklolaminátom

Nôž : špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji, vymeniteľná

0,2 až 6 mm so štandardnou izoláciou
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Č. výr.
EAN  
4003773- mm AWG g

12 62 180 054573 180 151

Č. výr.
EAN  
4003773- mm

Rezné hodnoty
Ø mm g

90 25 185  084839 185 12 - 25 175

Cena

55,20 €

44,10 €

Cena

Narimex�spol.�s.r.o.
Jungmannova�6

851�01�Bratislava

tel.:�02/67201411
www.narimex.sk



až o

13 %
väčší úchop

 v porovnaní s

 predošlým modelom

Kliešťový kľúč - 300 mm

Nižšia hmotnosť a vyšší výkon: s väčšou šírkou

otvárania a praktickou stupnicou

Väčší rozsah: nekonečné možnosti úchopu 

Praktická stupnica nastavenia: laserom

vypálená stupnica (metrická a palcová)

Ľahší o 80 g a rovnako stabilný

u všetkých šírok kľúča až do priemeru 68 mm

pre nastavenie šírky kľúča

(max. 2 1/2 palca) a možnosť využitia dvoch

dodatočných polôh nastavenia

86 01 180 a  
86 03 180

86 01 250 a  
86 03 250

86 01 300  

Ešte lepší:  

optimalizovaný kliešťový kľúč 

Poznáte ich podľa vyvýšeného profilu čeľustí 

Nová verzia praxou preverených kliešťových kľúčov.

podľa laserom vypálenej stupnice 

šírky a podľa drážok nad rukoväťou.

 1 ,

 2 pre nastavenie
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Nahrádza celú radu kľúčov, metrických aj palcových

Spoľahlivé zaskočenie čapu kĺbu

Veľmi silné zovretie vďaka 10 - násobnému 

Chróm-vanadiová elektrooceľ, kovaná,

kalená v oleji

Pre povrchy obzvlášť citlivé
k poškodeniu : naviac voliteľné
plastové kryty čeľustí

Hladké čeľuste pre šetrnú montáž povrchovo 

zušľachtených armatúr - práca priamo na chróme !

zosilneniu sily ruky

Pre prácu 

 priamo na 

 chróme

Č. výr.
EAN
4003773- mm Kliešte Hlava

Cena
Rukoväť

Nastav.
pozícii palce mm g

86 01 180 084273 180

fosfátované
atramentolom  
na šedo

leštená 55,40 €potiahnuté plastom, ktorý bráni skĺznutiu

potiahnuté plastom, ktorý bráni skĺznutiu

potiahnuté plastom, ktorý bráni skĺznutiu

15 40 230

86 01 250 082385 250 leštená 59,00 €19 2

1

2

1/2

1/2

52 457

86 01 300 084662 300 leštená 78,00 €24 68 645
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KNIPEX TubiX   Nástroj na rezanie trubiek

Jednou rukou: ľahké a rýchle strihanie medi, mosadze

alebo vysokoakostných ocelí

Systém QuickLock pre rýchle jednoručné

Rýchle a presné využitie rezného kolieska

Pohodlie: ľahké rezanie vďaka vodiacim valčekom

nastavenie - nasadiť, odrezať - hotovo !

u trubiek rôzneho priemeru

a ihlovým ložiskám rezného kolieska

možné jednou rukou ľahko  

Odpružené rezné koliesko je

posunúť a upevniť v polohe pre 

konkrétny priemer trubky

Rezné koliesko s ihlovými ložiskami  

a odpružením je z vysoko kvalitnej  

oceli pre guľôčkové ložiská  

a ľahko sa vymení

Celková dĺžka sa
pri práci nemení

NOVINKA

> Pre rezanie trubiek priemeru 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")

pri hrúbke steny až 2 mm

> Rezné koliesko z vysokoakostnej ocele pre guľôčkové ložiská

> Praktický systém rýchlej výmeny rezného kolieska - náhradné 

koliesko uložené pod krytom rukoväti

> Precízny a ľahko odnímateľný odhrotovací nástroj

> Ľahké a odolné kovové púzdro z horčíka

Pre rezanie trubiek z medi, mosadze  

a nerezovej ocele o priemere 6 - 35 mm 

(1/4" - 1 3/8") a hrúbke steny až 2 mm

Vďaka vysoko kvalitným ihlovým ložiskám sa rezné koliesko 

a štyri vodiace valčeky otáčajú takmer bez obťažujúceho

trenia – zvlášť ľahké rezanie trubiek z nerezovej ocele

Rýchle jednoručné nastavenie QuickLock umožňuje jedným 

stlačením palca posunúť rezné koliesko voči rezanej trubke

Štyri kroky k úspechu – ako vám nástroj KNIPEX TubiX   na rezanie trubiek pomôže pri práci
®

®

 1  2  3  4

Pre ľahké rezanie: priložte otvorený nástroj 
KNIPEX TubiX®…

Posunutie rezného kolieska proti rezanej
trubke pomocou rýchleho jednoručného 

nastavenia QuickLock: najrýchlejšie
nastavenie na rôzne priemery trubiek

Rýchlym otočením urobte rez a modrým 
otočným kolieskom upravte nastavenia…

hotovo! Ak je potrebné, očistite okraj
rezu rozkladacím odhrotovacím
nástrojom takmer bez námahy

Č. výr.
EAN
4003773- mm Ø mm Ø palca g

90 31 02 SB 084686 260 6 - 35 1/4" - 1 3/8" 375

90 39 02 V01  085874 Náhradné rezné koliesko INOX Cu pre KNIPEX TubiX®  90 31 02 8

90 39 02 V02 085881 Náhradný odhrotovací nástroj pre KNIPEX TubiX®  90 31 02 7

Cena

78,40 €

7,20 €

14,30 €

www.narimex.skUvedené ceny sú PC s DPH
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