
Compact en keihard:  
de KNIPEX CoBolt®-serie
De meeste boutenscharen hebben hun brute snijkracht 
voornamelijk te danken aan hun enorme grootte.  
Dit geldt niet voor de handzame boutenscharen uit de 
KNIPEX CoBolt®-serie: deze zijn eenvoudig te hanteren 
en toch zeer krachtig! Bij compacte grootten van 160, 
200 of 250 millimeter snijden deze dankzij de nauw-
keurige snijranden en het efficiënte scharnier zelfs de 
hardste pianodraad door.

De praktische grijpoppervlakken
helpen bij het grijpen en 

 trekken van draden

De geïntegreerde openingsveer
van de 32-modellen (zoals 71 32 200) 

maakt het makkelijker om veel te  
knippen; voor veilig transport kan de  

tang bovendien snel worden vergrendeld  

bij bijvoorbeeld de KNIPEX CoBolt® 71 
41 200 kunt u vrijwel vlak snijden – geen 

verwondingen aan de hand door ruwe 
wanden!

Met de bek onder een hoek van 20°Optimale bereikbaarheid:
de KNIPEX CoBolt® snijdt dankzij  

de slanke bek zelfs op plekken die 
andere boutenscharen niet eens kunnen 

bereiken

KNIPEX Quality – Made in Germany 



71 31 160

KNIPEX CoBolt® S – met uitsparing
Kleine reus die uw handkracht 25 keer sterker  
maakt – de expert voor ronde materialen

 De krachtige snijrand met een uitsparing snijdt  
de hardste ronde materialen in één keer door

 Extreem hoog snijdvermogen in een handige  
160 mm lengte

 Kleine, slanke kop voor een zeer goede toegankelijkheid

 > Compact en doeltreffend: snijdt bouten, nagels, klinknagels etc. tot Ø 4,8 mm  
 > Hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC 
 > Geringe kracht vereist door efficiënt overbrengingsmechaniek
 > Snijmateriaal glijdt minder snel weg dankzij de gelaserde snijrand
 > Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
 > Snijkanten met uitsparingen voor makkelijker snijden van grotere  
doorsneden door het hefboom effect

 > Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Met uitsparing  
in de snijrand

Ideaal voor ronde materialen:  
de KNIPEX CoBolt® met uitsparing
Door de uitsparing kunnen ronde  
materialen tijdens het knippen  
dichter bij het scharnier worden  
geplaatst. Door de betere  
hefboomwerking kunnen ook  
harde materialen zo met minder  
moeite worden doorgeknipt.

Verkrijgbaar in de lengten 
160 mm – art.nr. 71 31 160 
200 mm – art.nr. 71 31 200 
250 mm – art.nr. 71 31 250 

Ideaal voor platte materialen:  
de KNIPEX CoBolt® zonder uitsparing
De snijrand zonder uitsparing is  
perfect voor het knippen van  
platte materialen. De gelaserde  
snijrand voorkomt hierbij dat  
het snijmateriaal wegglijdt.

Verkrijgbaar in de lengten 
160 mm – art.nr. 71 01 160 
200 mm – art.nr. 71 01 200 
250 mm – art.nr. 71 01 250 

NIEUW

Snijcapaciteiten

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Benen Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 31 160  084587 160 zwart geatramenteerd met kunststof bekleed 5,3 4,8 3,6 3,3 195
71 31 160 SB  085850 160 zwart geatramenteerd met kunststof bekleed 5,3 4,8 3,6 3,3 195

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


