
QuickLock:

Exakt positionering  

och kapning på nolltid tack 

vare snabb  

enhandsjustering!

KNIPEX TubiX® Rörskärare
Snabbare, enklare och mer exakt kapning

KNIPEX Quality – Made in Germany 



90 31 02

 1  2  3  4

Fyra steg till framgång – hur en KNIPEX TubiX®-rörskärare kan hjälpa dig i ditt arbete

Med nållager av hög kvalitet fungerar kaptrissan och de fyra styrrullarna praktiskt taget utan någon 
irriterande friktion under kapningen – underlättar speciellt kapning av rör i rostfritt stål

Snabba ryck i det dagliga arbetet: med QuickLock-enhandssnabbjusteringen kan  
kaptrissan glida till valfri rördiameter med ett enda tryck med tummen

KNIPEX TubiX® Rörskärare
Endast med en hand: kapar koppar, mässing 
eller högkvalitativt stål snabbt och enkelt

 QuickLock-enhandssnabbjustering:  
skjut på, kapa – klart!

 Medger snabb och exakt användning av  
kaptrissan på olika rördiametrar

 Bekväm: enkel kapning med nållager i  
kaptrissan och styrrullarna

 > Kapar rör med Ø 6 – 35 mm (1/4 –1 3/8") med  
upp till 2 mm väggtjocklek

 > Kaptrissa av högkvalitativt kullagerstål
 > Praktiskt system för snabbt byte av kaptrissan – med  
reservtrissa som förvaras under handtagets kåpa

 > Avgradningsverktyg med precisionsegg, lätt att ta bort
 > Lätt och slitstarkt metallhölje av magnesium

Den dämpade kaptrissan kan skjutas 
och fixeras till diametern på röret med 

enhandssnabbjusteringen

Den nållagrade och dämpade  
kaptrissan i högkvalitativt kullagerstål 

är enkel att byta ut
För kapning av rör i koppar, mässing 
och rostfritt stål med upp till 2 mm 
väggtjocklek och diameter 6 – 35 mm 
(1/4 – 1 3/8")

Enkelt att kapa: Placera den öppna  
KNIPEX TubiX® ...

Tryck kaptrissan mot röret med QuickLock-en-
handssnabbjustering: snabbast justering för 
olika rördiametrar ...

Kapa med en snabb vridning. Justera sedan med 
det ergonomiska blå tumhjulet ...

Sen är du klar! Jämna av kanten vid behov 
med det utfällbara avgradningsverktyget –  
med ytterst liten ansträngning

Med lika avskärarlängd  
hela tiden

NYTT

Artikel- 
nummer

EAN
4003773- mm Ø mm Ø Tum 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 Kaptrissa INOX Cu för 90 31 02 8

90 39 02 V02 085881 Avgradningsverktyg för 90 31 02 7

90 39 02 V03 086307 5x Kaptrissa INOX Cu för 90 31 02 25
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