
QuickLock:

In één handomdraai  

nauwkeurig positioneren 

en doorsnijden dankzij de 

éénhands verstelling!        

KNIPEX TubiX® Pijpsnijder
Sneller, nauwkeuriger en eenvoudiger doorsnijden

KNIPEX Quality – Made in Germany 



90 31 02

 1  2  3  4

In vier sneden klaar – zo gemakkelijk werkt de KNIPEX TubiX® pijpsnijder

Het snijwiel en de vier geleiderollen draaien bij het snijden praktisch  
zonder storende wrijving dankzij de hoogwaardige nagellagers

Sneller bij het dagelijkse werk: dankzij de éénhands QuickLock-snelverstelling schuift  
u het snijwiel met een duim tot elke pijpdiameter

KNIPEX TubiX® Pijpsnijder
Koperen, messing en roestvaststalen pijpen  
snel en met slechts één hand doorsnijden

 Eénhands QuickLock-snelvergrendeling:  
aanschuiven, snijden en klaar!

 Het snijwiel is snel en nauwkeurig af te stellen  
op verschillende pijpdiameters

 Comfortabel: eenvoudig doorsnijden door de  
naaldlager van het snijwiel en de geleiderollen

 > Snijdt pijpen met een Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")  
en een wanddikte tot 2 mm  

 > Snijwiel van hoogwaardig kogellagerstaal; ideaal voor  
koper, messing of roestvast staal

 > Praktisch snelwisselsysteem voor het snijwiel, met een  
reservewiel in de kop van de greep

 > Met nauwkeurig geslepen afbraamhulpstuk,  
eenvoudig uit te nemen

 > Lichte en duurzame metalen behuizing van magnesium

Met de éénhands snelverstelling kan 
het snijwiel naar de diameter van de 
pijp worden geschoven, waar deze 

voelbaar vastklikt

Het gehard stalen snijwiel draait  
op naaldlagers en is eenvoudig  

te vervangen Voor het snijden van koperen, messing 
of roestvaststalen pijpen met een 
wanddikte tot 2 mm en een diameter 
van 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")

Snijden was nog nooit zo makkelijk:  
geopende KNIPEX TubiX® plaatsen ...

Snijwiel met éénhands QuickLock-snelverstel-
ling op de pijp schuiven: snel af te stellen op 
verschillende pijpdiameters ...

Met een stevige draai snijden en daarbij met het 
ergonomische blauwe kartelwiel bijstellen ...

En klaar! Indien nodig kan de snijkant met 
het uitklapbare afbraamhulpstuk glad worden 
gemaakt – met verrassend weinig moeite

Met constante totale  
lengte van de snijder

NIEUW

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Ø mm Ø Inch 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 Snijwiel INOX Cu voor 90 31 02 8

90 39 02 V02 085881 Afbraamhulpstuk voor 90 31 02 7

90 39 02 V03 086307 5x Snijwiel INOX Cu voor 90 31 02 25
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