
Kompakt och robust:  
KNIPEX CoBolt®-serien
För de flesta bultsaxar beror den brutala  
klippkraften främst på storleken. Inte som  
”fickbultsaxar” från KNIPEX CoBolt®-serien:  
De är praktiska och får jobbet gjort!  
I kompakta storlekar på 160, 200 eller  
250 millimeter klipper de genom de  
hårdaste pianotrådarna, tack vare  
precisionsskäreggar och effektiva leder.

Den praktiska greppytan
 hjälper till att gripa tag och dra i trådar

Den integrerade  
öppningsfjädern

 i 32-seriemodellerna (71 32 200)  
gör upprepad klippning enkel:  

kan låsas snabbt för säker transport    

vinklat huvud
 på KNIPEX CoBolt® 71 41 200 möjliggör 

klippnig nästan jäms med ytan – inga 
handskador uppstår vid jobb intill  

oputsade väggar!

20°Optimal åtkomst:
Med sitt smala huvud klipper  

KNIPEX CoBolt® där andra bultsaxar  
inte ens kommer nära

KNIPEX Quality – Made in Germany 



71 31 160

KNIPEX CoBolt® S – med urtag
Liten titan med 25-dubbel handstyrka – perfekt  
för runda material

 Robust skäregg med urtag som klipper genom de 
hårdaste runda materialen med bara ett klipp

 Extremt hög klippeffekt med lätthanterliga 160 mm längd
 Litet, smalt huvud för utmärkt åtkomlighet

 > Kompakt och högpresterande: kapar bultar, spikar, nitar etc. upp till Ø 4,8 mm
 > Skärhårdhet ca 64 HRC
 > Lägre kraftansträngning tack vare effektiv utväxlingsmekanik
 > Lasrad skäregg minskar risken för att slinta på skärmaterial
 > Med gripytor under leden för gripning och dragning av tråd från och med  
Ø 1,0 mm

 > Skär med urspåring för enklare klippning av stora diametrar tack vare bättre 
hävarmseffekt i närheten av rotationscentrumet 

 > Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg

Med urtag i skäret

Perfekt för runda material:  
KNIPEX CoBolt® med urtag
Urtaget gör det möjligt att placera  
runda material närmare leden  
vid klippning. Den förbättrade  
kraften gör det enkelt att klippa  
även mycket hårda material.

Finns i längderna 
160 mm – artikelnr 71 31 160 
200 mm – artikelnr 71 31 200 
250 mm – artikelnr 71 31 250

 

Perfekt för platta material:  
KNIPEX CoBolt® utan urtag
Skäreggen utan urtag ger optimal  
klippning av platta material.  
Den lasrade skäreggen förhindrar  
även att skärmaterialet glider.

Finns i längderna 
160 mm – artikelnr 71 01 160 
200 mm – artikelnr 71 01 200 
250 mm – artikelnr 71 01 250

 

NYTT

Klippvärden

Artikel- 
nummer

EAN
4003773- mm Tång Handtag Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 31 160  084587 160 svart, försedd med korrosionsskydd med plastöverdrag 5,3 4,8 3,6 3,3 195
71 31 160 SB  085850 160 svart, försedd med korrosionsskydd med plastöverdrag 5,3 4,8 3,6 3,3 195
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