
Compacto e robusto:  
a família KNIPEX CoBolt®

A maioria dos cortadores de parafusos obtém o poder  
de corte maior principalmente devido ao seu tamanho 
grande. Ao contrário do “cortador de parafusos de  
bolso” da família KNIPEX CoBolt®: são úteis e fazem  
o trabalho! Em tamanhos compactos de 160, 200 ou  
250 milímetros, eles cortam até os arames piano mais 
duros, graças as áreas de corte de precisão e os eixos 
eficientes.

A prática superfície de prender  
auxilia no travamento e na tração de fios

A cabeça com ângulo de 20° no KNIPEX 
CoBolt® 71 41 200 permite fazer o corte  
perto das superfícies (sem ferimentos  

nas mãos em paredes ásperas)

20°Acesso ideal: com sua cabeça fina,  
o KNIPEX CoBolt® corta onde outros  

cortadores de parafusos não  
conseguem nem acesso

A mola de abertura integrada nos  
32 modelos da série (aprox. 71 32 200) 

facilita o corte frequente:  
pode ser travada rapidamente  

para transporte seguro  

KNIPEX Quality – Made in Germany 



71 31 160

KNIPEX CoBolt® S – com recesso
Titânio minúsculo com 25 vezes a alavancagem  
da força da mão – ideal para materiais redondos

 Área de corte reforçada para cortar materiais redondos  
e mais duros com o uso do recesso em apenas uma ação 
de corte

 Capacidade de corte extremamente elevada  
em comprimento mais prático de 160 mm

 Cabeça pequena e estreita para acessibilidade muito boa

 > Compacto e potente: Corta cavilhas, pregos, rebites etc. até Ø 4,8 mm  
 > Dureza dos gumes aprox. 64 HRC
 > Menor esforço devido ao mecanismo de transmissão eficiente
 > Deslizamento do material de corte reduzido pelo gume a laser
 > Com superfície de agarrar abaixo da articulação para pegar e puxar arames  
a partir de Ø 1,0 mm

 > Gume com entalhamento para um corte mais fácil de secções transversais  
maiores mediante melhor efeito alavanca próximo ao apoio da articulação

 > Aço cromo-vanádio de elevado desempenho, forjado e temperado  
em óleo múltiplas vezes

Com recesso  
no gume

Ideal para materiais redondos:  
KNIPEX CoBolt® com recesso
O recesso permite que os materiais  
redondos sejam colocados mais  
próximos do eixo para efetuar o  
corte. A alavancagem  
aprimorada facilita o trabalho  
de corte até mesmo de materiais  
muito duros com menos esforço.

Disponível em comprimentos de
160 mm – item nº 71 31 160 
200 mm – item nº 71 31 200 
250 mm – item nº 71 31 250 

Ideal para materiais planos:  
o KNIPEX CoBolt® sem recesso
A área de corte sem recesso  
proporciona um corte ideal para  
materiais planos. A área de corte  
com tratamento a laser também  
evita que o material escorregue.

Disponível em comprimentos de  
160 mm – item nº 71 01 160  
200 mm – item nº 71 01 200  
250 mm – item nº 71 01 250 

NOVO

Valores de corte

Artigo nº
EAN
4003773- mm Alicate Cabos Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 31 160  084587 160 atramentado preto com revestimento de plástico 5,3 4,8 3,6 3,3 195
71 31 160 SB  085850 160 atramentado preto com revestimento de plástico 5,3 4,8 3,6 3,3 195
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