
Pienikokoinen ja vankka:  
KNIPEX CoBolt®

Useimpien pulttileikkurien raaka voima perustuu  
lähinnä niiden suureen kokoon. Kätevät taskukokoiset 
KNIPEX CoBolt®-pulttileikkurit pystyvät samaan!  
Pienestä 160, 200 tai 250 millimetrin koosta huolimatta 
ne leikkaavat kovimpiakin pianolankoja tarkkojen  
leikkuureunojen ja nivelten ansiosta

Käytännöllinen tarttumapinta  
johtoihin tarttumiseksi  

ja vetämiseksi

32-sarjan avausjousi  
(noin 71 32 200) helpottaa  

leikkaamista ja voidaan lukita 
turvallista kuljetusta varten

taivutetulla päällä leikkaavat 
lähes pinnan tasalla – karkeat 
seinäpinnat eivät vahingoita 

käsiä!

KNIPEX CoBolt® 71 41 200 ja vastaavat 

20°
Ohut KNIPEX CoBolt® -pää 

leikkaa paikoista, joihin muilla 
pulttileikkureilla ei pääse käsiksi

KNIPEX Quality – Made in Germany 



71 31 160

KNIPEX CoBolt® S – lovettu
Vahvistaa käden voiman 25-kertaiseksi,  
oikea valinta pyöreille materiaaleille

 Lovettu leikkuureuna leikkaa kovimmatkin pyöreät  
materiaalit yhdellä leikkausliikkeellä

 Erittäin hyvä leikkausteho, kätevän 160 mm pituinen
 Pieni, ohut pää takaa erittäin hyvän käytettävyyden

 > Kompakti ja tehokas: leikkaa pultit, naulat, niitit jne. 4,8 mm Ø asti
 > Terien kovuus n. 64 HRC
 > Vähäisempi voimantarve tehokkaan voimansiirtomekaniikan ansiosta
 > Laseroitu leikkuuterä vähentää leikattavan materiaalin luiskahtamista
 > Tartuntapinnalla nivelen alapuolella johtojen, alkaen Ø 1,0 mm,  
vetämiseen ja niihin tarttumiseen

 > Leikkaus syvennyksellä helpottaa suurempien läpileikkausten leikkaamista 
paremmalla vipuvaikutuksella kiertopisteen läheisyydessä

 > Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

Lovi leikkuureunassa

KNIPEX CoBolt® lovetulla terällä on oikea 
valinta pyöreille materiaaleille.
Leikattaessa,pyöreät materiaalit  
voidaan asettaa lähemmäksi  
niveltä loveuksen ansiosta.  
Parannettu vipuvarsi mah - 
dol listaa kovien materiaalien  
leikkaamista vähemmällä  
voimalla

Pituusvaihtoehdot: 
160 mm – tuotenro 71 31 160  
200 mm – tuotenro 71 31 200  
250 mm – tuotenro 71 31 250

KNIPEX CoBolt® ilman loveusta 
litteille materiaaleille
Loveamaton leikkuureuna leikkaa 
litteitä materiaaleja ihanteellisesti.  
Lasertyöstetty leikkuureuna  
estää leikattavaa materiaalia  
luistamasta.

Pituusvaihtoehdot:  
160 mm – tuotenro 71 01 160  
200 mm – tuotenro 71 01 200  
250 mm – tuotenro 71 01 250 

UUTTA

Leikkauskapasiteetit

Tuote-nro
EAN
4003773- mm Pihdit Kahvat Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 31 160  084587 160 mustat fosfatoitu pinnoitettu muovilla 5,3 4,8 3,6 3,3 195
71 31 160 SB  085850 160 mustat fosfatoitu pinnoitettu muovilla 5,3 4,8 3,6 3,3 195
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