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KNIPEX TwinGrip – Kliešte s posuvným kĺbom

Spredu alebo z boku –
zvládnu všetko
Flexibilné. Šikovné. Silné.

Ozubené úchopové plochy  

pozdĺž osi klieští umožňujú

zovrieť opotrebované 

skrutky alebo vruty pevne  

spredu

KNIPEX Quality – Made in Germany 



od 09. 2021

82 01 200

82 02 200

 
> Veľké predné a bočné uchytenie pre priemery šírky plochého 

 
materiálu 4–22 mm

 > Spoľahlivé čelné uchytenie plochých pracovných dielov vďaka  

trojbodovému systému
 > Zovretie, uťahovanie a povolovanie skrutiek s opotrebovanými 

hlavami a závitmi
 > Posuvný kĺb nastaviteľný v piatich krokoch s nastavením  

pomocou tlačidla pre presné nastavenie hrúbky uchytenia
 

> Zarážka zovretia znižuje riziko cvaknutia prstov 
> Odolné a trvácne vďaka robustnému prevlečnému kĺbu 
> Kované z chróm-vanádiovej elektroocele, kalené v oleji, 

zuby taktiež indukčne kalené na cca 61 HRC

Optimalizovaná geometria čeľustí: 

Kliešte KNIPEX TwinGrip umožňujú Prevlečný kĺb je robustný a flexibilný,.... a polohu je možné rýchlo zmeniť

flexibilné nastavenie uchopenia v piatich kliešte môžu uchytiť pracovné dielyzatlačením tlačidla.

polohách.... v rozmedzí 4 - 22 mm. 

dvojzónová čeľusť s protiľahlým  
zarovnaním zubov – maximálny úchop  
pri povoľovaní a uťahovaní.

Pohodlné a spoľahlivé :
 

Tlačidlo umožňuje nastaviť hrúbku 

uchytenia v piatich krokoch priamo na 

pracovnom diely a potom bezpečne 

zacvakne na miesto, aby sa zabránilo 

náhodnému posunutiu !

KNIPEX TwinGrip 
Kliešte s posuvným kĺbom

Obj. č.
EAN
4003773- mm Kliešte Hlava Rukoväť

Nastaviteľných 
pozícii Ø palca Ø mm palca mm

Cena
g

82 01 200 087243 200
fosfátované

Náhradná sada pre 82 0x 200

atramentolom 
načierno

leštená

potiahnuté plastom 
proti sklznutiu

5 5/32 5/32 7/8 7/8

7/8 7/8

7/8 7/8

7/8 7/8

- -

- -

- -

- -

4 - 22 4 - 22 270 27,00 €  

4,98 €  

28,92 €

30,54 €  

32,46 €

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

82 02 200  087250 200 s viaczložkovými

návlekmi

5 5/32 5/32 4 - 22 4 - 22 280

82 02 200 SB  

82 200 E01

087588 200 5 5/32 5/32 4 - 22 4 - 22 280

Účelové riešenie pre uviaznuté pracovné diely 

ako sú skrutky a vruty.

Jedinečná kombinácia: funkcia predného a bočného

k otáčaniu pri dosahovaní rýchlych výsledkov

Veľmi tenké kliešte vám umožnia pracovať aj

uchytenia, prevlečný kĺb, nastavenie pomocou tlačidla

Predná čeľusť s vysokým uchytením s robustnými

zubami a vysokým prevodovým pomerom na špičke

v stiesnených inštalačných priestoroch, s úzkou zónou



Kliešťový kľúč XS

1 00 milimetrov čistej
 uchopovacej sily

Kompaktné. Šikovné. Všestranné.

Skutočná veľkosť

KNIPEX Quality – Made in Germany 



 Optimálna prístupnosť aj v stiesnených priestoroch : 
obzvlášť kompaktný dizajn, veľmi úzka hlava

 Jednoručné jemné posuvné nastavenie pre jednoduché 
prispôsobenie všetkým veľkostiam pracovných dielov

 > Veľké uchopenie nástroja s dĺžkou len 100 mm: 
paralelný pohyb čeľustí plynulo uchopí všetko do šírky 21 mm  

naprieč plochým materiálom
 

> Veľký posuvný kĺb ponúka dobrú stabilitu a odolnosť
 

> Hladké čeľuste pre jemnú montáž jemných rúrok s jemnou
  

povrchovou úpravou: možno použiť priamo na chróm vďaka 

 

hladkému kontaktu s celým povrchom
 

> Všestranné oblasti použitia: inžinierstvo, inštalatérstvo, 
 

nevyhnutná súčasť akéjkoľvek sady náradia pre bicykle alebo 
 

motocykle, EDC (Every Day Carry, každodenná potreba), 

 

výroba modelov

 > Kryt chráni prsty pred pricviknutím

 

> Jemné nastavenie v 10 polohách

Kliešťový kľúč XS

Aj keď meria len 100 mm, šírka cez plochý  
materiál je 21 mm, skrutky jemne zatiahnete alebo  
uvoľnite; pracovné diely možno bezpečne držať,  
stlačiť alebo zohnúť.

Usporiadané vzostupne podľa veľkosti - výrobný rad kliešťových kľúčov

86 03 125

86 04 100

86 03 150

86 03 180

86 03 250

86 03 300

86 03 400

NOVINKA
od 07. 2021

Vďaka veľkej páke a sprevodovaniu môže kľúč XS
všetko pevne zovrieť, stlačiť alebo držať.

Aj cez svoju malú veľkosť udrží kľúč XS matice a pracovné
diely do 21 mm bezpečne a jemne.

Kliešťové kľúče XS sú dostatočne malé, aby sa  
zmestili do vrecka, alebo ako aj malá gola sada.

Obj. č.
EAN
4003773- mm Kliešte Rukoväť

Nastaviteľných 
pozícii Ø palca mm g

86 04 100  087281 100  
 

chromované hrubý povrch 10 3/4 21 70

86 04 100 BK  087298 100 hrubý povrch 10 3/4 21 70

Cena

53,94 €

55,86 €



Špičková technika podrobne : 

inovatívna stabilizácia čepele,  

kvalitné materiály,  

dômyselný mechanizmus

KNIPEX CutiX – Univerzálny nôž

Presné výsledky rezania bez  
ohýbania alebo lámania
Presný. Ostrý. Stabilný.

KNIPEX Quality – Made in Germany 
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 Inovatívna stabilizačná lišta s variabilne nastaviteľnou 
dĺžkou: univerzálne použitie, rýchlejšie výsledky, 
presnejšie rezanie

 Cielený tlak môže pôsobiť na zadnú časť čepele  
bez rizika zranenia; žiadné riziko náhodného ohnutia  
alebo zlomenia čepele

 Robustné odolné kovové púzdro z horčíka: ľahké 
ako plast, pevné ako tlakovo liaty hliník

 Bezpečne upevnená čepeľ vďaka vysoko kvalitnému  
zámku čepele: bezpečné uchytenie pri rezaní, stlačení  
a zoškrabávaniu

 > Praktický: dĺžka 165 mm, hmotnosť cca 111 g

 > Originálne vybavenie s vysoko kvalitnými odlamovacími čepeľami, 

dvoma náhradnými čepeľami v rukoväti, možno meniť bez použitia nástrojov

 > Vhodné pre štandardné typy čepelí 18 mm: hladké, zakrivené, s háčikmi

 > Pohodlne sa zmestí do ruky vďaka úzkemu tvaru a mnohým úchopovým 

zónam: pevná a protišmyková rukoväť, pohodlné držanie

 > Ploché, ergonomické samostatné posuvníky pre čepeľ a stabilizačnú lištu – 

posuvníky nemožno ovládať náhodne

 > Spoľahlivý držiak čepele: čepeľ je bezpečne držaná kaleným oceľovým kolíkom

 > Keď je zadný koniec rukoväte uzavretý, posuvník čepele a čepeľ nemôžu 

vykĺznuť

 > Pripevňovacie oko k ochrane nástroja pomocou systému KNIPEX Tethered Tools*

KNIPEX CutiX
Univerzálny nôž

Spoľahlivý pomocník s individuálne  
nastaviteľnou stabilizáciou čepele:  
čepeľ nemožno náhodne zohnúť ani zlomiť

90 10 165 BK

Dve náhradné čepele v  
zabezpečenej  
priehradke v rukovätiZámok čepele odolný v ťahu a 

uzamykací kolík čepele vyrobený 
z tvrdenej ocele

Nastavenie sa samovoľne nezmení 

vďaka plochým posuvníkom 

namontovaným v púzdre

Robustné púzdro z horčíka
protišmykovými úchopovými
zónami

Vhodné pre všetky 
bežné 18 mm odla-
movacie čepele

Obj. č.
EAN
4003773- mm g

90 10 165 BK 087533 165 111

90 10 165 E01 087557 Sada náhradných dielov pre stabilizačnú lištu pre 90 10 165 BK

Rýchla výmena čepele: čepele možno meniť bez použitia nástroja

stlačením tlačidla.

Variabilné: V závislosti na vašich
potrebách možno čepeľ použiť 
ako pevnú alebo ohybnú.

bez stabilizácie

so stabilizáciou

Ergonomický tvar s viacerými úchopovými zónami 
zaisťuje bezpečnú a presnú prácu.

Inovatívna stabilizácia čepele umožňuje vyvinúť
bezpečnejší tlak priamo na čepeľ.

Cena

27,30 €

5,40 €



KNIPEX BiX® – Nástroj na rezanie plastových trubiek

Čistý rez jedným pohybom
Kompaktné. Všestranné. Rýchle.

Čepeľ uprostred:

Bežné rezanie rôznych  
priemerov trubiek

Čepeľ na vonkajšej strane:

Rezanie tesniacej objímky 
v blízkosti steny

KNIPEX Quality – Made in Germany 



180°

Made in

 Dômyselný nástroj na rezanie trubiek: reže trubky bez 
pilín a pohodlne sa zmestí do dlane

 Môže rezať vysokoteplotné plastové odtokové rúrky  
a elektrické vedenia behom okamihu

 Možno ho použiť na rezanie tesniacich objímok počas
konečnej montáže – v blízkosti stien, spĺňajú štandardy

 

> Reže nevystužené plastové rúrky Ø 20–50 mm s hrúbkou

steny až 2,4 mm

 > Reže rúrky rýchlo, čisto a bez pilín

 > Reže tesniace objímky cca 2–3 mm od steny

 > Rotačná nožová jednotka pre rezanie plastových rúr (čepeľ 

uprostred) alebo tesniacich objímok (čepeľ na vonkajšej strane)
 > So zaisťovacím mechanizmom pre bezpečnú prepravu
 

> Dve náhradné čepele uložené vo vnútri nástroja 
> Nástroj zo stabilného, vystuženého plastu, nožová jednotka 

z tlakovo liateho zinku 

> Čepele zo špeciálnej chirurgickej nerezovej ocele – vyrobené v Solingene

KNIPEX BiX
Nástroj na rezanie plastových  
trubiek 

Praktický nástroj pre inštalatérov a  
elektrikárov: rýchlo a efektívne reže  
plastové trubky a tesniace objímky

Variabilnú nožovú jednotku je možné 
otočiť v prípade potreby o 180°

Modrá západka umožňuje 
bezpečné zaistenie nástroja  

KNIPEX BiX pri preprave

Dodržujte štandardy DIN 18534 vo svojej práci:
Odkapávacie a tesniace púzdra chránia steny pred
dlhodobým poškodením netesnosťami.

Obj. č.
EAN
4003773- mm

Strižné hodnoty pre HT a plastové rúrky 
Ø mm

Strižné hodnoty pre tesniace objímky
Ø mm g

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

790 22 10 E01  087564 Náhradné nože pre 90 22 10 BK

Praktické, rýchle a čisté: plastové rúrky možno rezať behom okamihu a odrezky sú
bezpečne držané v nástroji.

Jedinečná konštrukcia rotačnej nožovej jednotky znamená, že odkvapkavácie 
a tesniace púzdra môžu byť spoľahlivo odrezané 2 až 3 mm od steny, aby bolo

možné bezpečne odčerpať vlhkosť.

®

Cena

31,20 €

15,48 €


