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KNIPEX PreciStrip16
Verwijdert automatisch isolatie en kan dankzij 
de fijne afstelling ook worden ingezet waar 
automatische tangen doorgaans tekortschieten

KNIPEX Quality – Made in Germany 



Te personaliseren  
in het opschriftveld

KNIPEX PreciStrip16
Goed werk: zowel zeer fijne, flexibele kabels als 
massieve kabels krachtig en nauwkeurig strippen

 Met slechts één tang stript u isolatie eenvoudig en  
nauwkeurig of snijdt u zowel fijndraadse als massieve 
kabels door binnen een bereik van 0,08 tot 16 mm²

 Goede grip dankzij de halfronde metalen bek met  
kamprofiel, nauwkeurig snijden dankzij het parabool
vormige stripmes

 Dankzij de fijne afstelling kan het mes nauwkeurig  
worden afgestemd op bijzondere materiaaleigenschap
pen, zoals hoge temperatuurverschillen

 > Met kabelknipper voor meerdradige kabels van 0,08 tot 16 mm²
 > Met bevestigingsoog, geschikt voor toebehoren uit de serie  
KNIPEX Tethered* Tools

 > Opschriftveld voor individualisering
 > Met instelbare lengteaanslag, voor nauwkeurige herhaalde werkzaamheden
 > Comfortabel in het gebruik dankzij de ergonomische tweecomponenten-
handgreep

 > Verwisselbaar messenpatroon

Artikel-nr.
EAN  
4003773- mm mm² AWG g

12 52 195   085829 195 0,08 - 16 28 - 5 180

12 52 195 SB  085997 195 0,08 - 16 28 - 5 180

12 49 31  086000 Set reservemessen voor 12 52 195 10

Het paraboolvormige mes snijdt eerst  
de isolatie door en trekt deze vervolgens  

automatisch naar achteren

Bij veel speciale vereisten, zoals bijzonder harde of zachte isolatiematerialen,  
zorgt het afstelwiel met voelbare klikposities voor een optimale detailafstemming 

Met kabelknipper tot 16 mm² aan de bovenkant

Halfronde grijpbek met kamprofiel voor een betere grip op vrijwel elk isolatiemateriaal

Werking bij  
paraboolvormige messen 
Het paraboolvormig afgeronde paar messen 
(rood) omsluit de isolatie en is daardoor ook 
geschikt voor veel flexibele materialen.

*Tethered Tools; tethered = vastgemaakt

12 52 195

NIEUW

KNIPEX-Werk · C. Gustav Putsch KG · 42337 Wuppertal www.knipex.com


