
Kompakt og jernhård:  
KNIPEX CoBolt®-familien
De fleste boltsakse udvikler frem for alt en brutal  
skærekraft på grund af deres enorme størrelse.  
Det gælder ikke „lommeboltsaksene“ i KNIPEX  
CoBolt®-familien: De er både kompakte og effektive!  
Til trods for de kompakte størrelser på 160, 200 eller 
250 millimeter skærer de takket være præcisionsskær 
og effektive led de hårdeste pianotråde.

Den praktiske grebsflade  
hjælper med at gribe og  

trække tråde

32-modellernes integrerede 
åbningsfjeder  

(f.eks. 71 32 200) letter arbejdet; 
kan låses, hvilket sikrer  

problemfri og sikker transport  

Optimal adgang:

KNIPEX CoBolt® skærer takket være 
sit slanke hoved alle de steder, hvor 
andre boltsakse ikke engang kom-

mer i nærheden af
som ved KNIPEX CoBolt® 71 41 200 – 
muliggør ultra præcis skæring uden 
risiko for håndskader ved ru vægge!
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71 31 160

KNIPEX CoBolt® S – med recess
Den lille kæmpe med 25 gange kraftforstærk-
ning – eksperten i runde materialer

 Ekstremt belastbart skær med recess, der skærer  
de hårdeste runde materialer i kun én skæreproces

 Ekstremt høj skæreydelse med en handy længde  
på 160 mm

 Lille, slankt hoved for særdeles god adgang

 > Kompakt og stærk: Skærer bolte, søm, nitter osv. op til Ø 4,8 mm
 > Skærhårdhed ca. 64 HRC
 > Lavere kraftforbrug pga. effektiv udvekslingsmekanik
 > Større skridsikring af materialet takket være laserskåret skær
 > Med gribeflade under leddet til at gribe og trække tråde fra Ø 1,0 mm
 > Skær med udskæring for nemmere at kunne skære store tværsnit ved 
bedre vægtstangseffekt i nærheden af drejepunktet

 > Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehærdet i flere trin 

Med udsparing  
i skæret

Ideel til runde materialer:  
KNIPEX CoBolt® med recess
Recess sikrer, at runde materialer  
kommer tættere på leddet ved  
skæring. Det forbedrede  
moment letter gennemskæring 
og mindsker kraftanstrengelsen,  
også ved meget hårde materialer.

Fås i længderne 
160 mm – varenr. 71 31 160  
200 mm – varenr. 71 31 200  
250 mm – varenr. 71 31 250 

Ideel til flade materialer:  
KNIPEX CoBolt® uden recess
Skæret uden recess sikrer optimal  
skæring af flade materialer.  
Det laserskårne skær forhindrer,  
at skærematerialet glider væk.

Fås i længderne  
160 mm – varenr. 71 01 160  
200 mm – varenr. 71 01 200  
250 mm – varenr. 71 01 250

NYHED

Skæreværdier

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Greb Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 31 160  084587 160 sort atramenteret betrukket med kunststof 5,3 4,8 3,6 3,3 195
71 31 160 SB  085850 160 sort atramenteret betrukket med kunststof 5,3 4,8 3,6 3,3 195
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