
QuickLock

Præcis indstilling  

og hurtig skæring med 

enhåndsfunktionen

KNIPEX TubiX® Rørskærer
Hurtigere, mere præcist og lettere skæring

KNIPEX Quality – Made in Germany 
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 1  2  3  4

Succes i fire enkle trin – sådan hjælper KNIPEX TubiX® rørskærer dig med arbejdet

Skærehjulet og de fire styreruller ruller nærmest gnidningsfrit ved skæring takket  
være kvalitetsnålelejerne og gør skæring af rør af rustfrit stål til en leg

Hurtigere i hverdagen: Takket være QuickLock-enhåndsindstilling justeres skærehjulet  
til enhver rørdiameter med et enkelt tryk med tommelfingeren 

KNIPEX TubiX® Rørskærer
Med kun en hånd: Den kompakte rørskærer  
skærer hurtigt og nemt

 QuickLock-enhånds-hurtigindstilling:  
Skub ind, skær – færdig!

 Muliggør hurtig og præcis tilpasning af skærehjulet  
til forskellige rørdiametre

 Komfortabel: Let afskæring takket være nålelejer  
på skærehjul og styreruller

 > Skærer rør med Ø 6 – 35 mm (1/4" – 1 3/8") og en vægtykkelse op til 2 mm 
 > Skærehjul af kugleleje-kvalitetsstål; ideel til kobber, messing eller rustfrit stål
 > Praktisk hurtigskiftesystem til skærehjulet – med reservehjul i grebsknop
 > Med præcist slebet afgrater, nem udtagning
 > Let og robust metalhus af magnesium

Takket være enhånds-hurtigindstillin-
gen kan skærehjulet skubbes ind  
til rørets diameter, hvor det går  

mærkbart i indgreb

Det nålelejrede skærehjul af  
hærdet stål er nemt af udskifte

Til skæring af rør i kobber, messing og 
rustfrit stål med en vægtykkelse på op 
til 2 mm og en diameter på 6 – 35 mm 
(1/4" – 1 3/8")

Skæring på en ny og let måde: Placer åbnet 
KNIPEX TubiX® ...

Skub skærehjulet med QuickLock-en-
håndsindstilling ind til røret: Hurtig tilpasning til 
forskellige rørdiametre ...

Skær med en hurtig drejebevægelse, 
og efterjuster med det ergonomiske 
blå fingerhjul ...

Færdig! Efter behov kan skærestedet 
udglattes med den udklappelige afgrater –  
med overraskende lav kraftanstrengelse

NYHED

Totallængden ændrer  
sig ikke under brug

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Ø mm Ø Tommer g

90 31 02 SB 084686 180 6 - 35 1/4" - 1 3/8" 375

90 31 02 BK 084907 180 6 - 35 1/4" - 1 3/8" 375

90 39 02 V01  085874 Skærehjul INOX Cu for 90 31 02 8

90 39 02 V02 085881 Afgrater for 90 31 02 7

90 39 02 V03 086307 5x Skærehjul INOX Cu for 90 31 02 25
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