
Kleště na řezání trubek
Dokonalý řez

KNIPEX Quality – Made in Germany 



Kleště na řezání trubek a hadic na 
rozvody stlačeného vzduchu
Dokonalý řez: profesionálům určený nástroj na 
řezání trubek a hadic s univerzální opěrou

 Dokonale se hodí pro veškeré běžně dostupné pneu-
matické a vícevrstvé hadice i pro hadice na kapaliny, 
průměr hadice 4 - 20 mm

 S univerzální opěrou vpravo zahnutých pozic
 Snadná ruční manipulace – i dlouhodobá, kleště  
se snadno ovládají i malou silou a mají pružinový 
mechanismus pro automatické otevírání

 > Lehce vyměnitelné nože
 > S otevírací pružinou a zavírací pojistkou
 > Ergonomicky tvarované rukojeti vyrobené z plastu vyztuženého 
skelným vláknem

 > Nehodí se pro stříhání kabelů
 > Nože z velmi pevné speciální oceli, kalené v oleji a popuštěné

Č. výr.
EAN  
4003773- mm

Řezné hodnoty
Ø mm g

90 25 185  084839 185 12 - 25 175

90 25 185 SB 086093 185 12 - 25 175

90 29 01  031932 Náhradní nůž 24

Č. výr.
EAN  
4003773- mm

Řezné hodnoty
Ø mm g

90 10 185  084846 185 4 - 20 175

90 10 185 SB 086086 185 4 - 20 175

90 29 01  031932 Náhradní nůž 24
Díky ergonomickým madlům, hladce fungujícímu kloubu a otevírací pružině lze i malou silou řezat 
pružné trubky stejně jako hadice na stlačený vzduch

Vysokopevnostní ostrá čepel pro hladké řezání kompozitu a plastu bez otřepů

Široké podpůrné plošky automaticky 
zarovnají trubku kolmo k čepeli

Kleště na řezání trubek pro trubky 
z kompozitního plastu
Čistota řezu: velmi přesné řezání trubek z  
kompozitního hliníku a plastu

 Na řezání trubek z kompozitu, průměr trubky 12–25 mm
 Čistý, hladký povrch řezu bez otřepů
 Lehce vyměnitelné nože

 > S otevírací pružinou a zavírací pojistkou
 > Ergonomicky tvarované rukojeti vyrobené z plastu vyztuženého 
skelným vláknem

 > Nehodí se pro stříhání kabelů
 > Nože z velmi pevné speciální oceli, kalené v oleji a popuštěné

90 10 185

90 25 185
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