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4  Nyhed

 Innovativ stabiliserende skinne med variabel  
fremføring: Praktisk anvendelse, hurtigere arbejde, 
præcise snit

 Læg målrettet tryk på ryggen af klingen uden  
at komme til skade, og uden at klingen bøjer  
eller brækker

 Robust og holdbart magnesiumhus: Let som  
plast, stærkt som trykstøbt aluminium

 Stabil og fastsiddende klinge takket være en  
effektiv klingelås: Rykker sig ikke, når du skærer,  
skubber eller skraber

 > Praktisk: 165 mm lang, ca. 111 g let
 > Leveres med kvalitetsklinger til afbrækning, to reserveklinger i grebsskuffen, 
skiftes uden brug af værktøj

 > Velegnet til gængse 18 mm-klinger: Glatte, bølgede eller med krog
 > Den slanke form med mange gribezoner ligger godt i hånden: Sikrer et godt 
og skridsikkert greb om værktøjet og høj brugskomfort

 > Separate skydere til klingen og stabiliseringsskinnen i flad, ergonomisk 
udførelse sikrer, at du ikke betjener skyderen ved et uheld

 > Robust klingeholder: En hærdet stålstift holder klingen sikkert på plads
 > Lukket bagstykke: Klingen og skyderen kan ikke glide ud
 > Fastgørelsesøje til værktøjssikring med KNIPEX Tethered Tools*-udstyr

To ekstra klinger følger med i  
det sikrede magasin i grebet

Trækstabil klingelås og låsestift 
til klingen af hærdet stål

Flade skydere, der er forsænket 
i selve værktøjskroppen, sikrer 

mod pludselig justering

Robust magnesiumhus med  
skridsikre grebszoner

Velegnet til alle 
gængse 18 mm- 
brydeklinger

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm g

90 10 165 BK 087533 165 111

90 10 165 E01 087557 Reservedelssæt til stabiliseringsskinne til 90 10 165 BK

KNIPEX CutiX
Universalkniv 
Pålideligt håndværktøj med individuelt  
justerbar klingestabilisering: Slut med at  
klingen bøjer eller brækker

*Tethered Tools; tethered = tøjret

Hurtigt skarp igen: Klingerne kan skiftes uden brug af værktøj 
og med blot et enkelt tryk på en knap.

Fleksibel: Alt efter behov er 
klingen enten stiv eller fleksibel.

uden stabilisering

med stabilisering

Den ergonomiske værktøjsform med mange grebszoner 
garanterer sikkert og præcist arbejde.

Den innovative klingestabilisering gør det muligt at 
udøve tryk direkte på klingen uden at kompromittere 
sikkerheden.

90 10 165 BK



KNIPEX CutiX – Universalkniv

Præcist snit uden at  
bøje eller knække
Præcist. Skarpt. Stabilt.

Hightech helt tæt på: 
En ny type klingestabilisering, 

robust materialevalg,  
knivskarp mekanik



Original størrelse

Tangnøgle XS

 100 millimeter ren gribestyrke
Kompakt. Effektiv. Alsidigt.



7 Nyhed

86 03 125

86 04 100

86 03 150

86 03 180

86 03 250

86 03 300

86 03 400

Den høje udveksling af leddet sikrer, at tangnøglen XS 
griber, presser og holder effektivt fast.

Trods sin kompakte størrelse kan tangnøglen XS gribe om 
møtrikker og parallelle emner op til 21 mm sikkert og 
skånsomt.

Tangnøglen XS er så kompakt, at den passer i en bukselom-
me, men lige så nyttig som et helt mini-topnøglesæt.

 Optimal tilgængelighed, når pladsen er trang: 
Yderst kompakt konstruktion med meget slankt 
hoved

 Finindstilling med én hånd sikrer enkel 
tilpasning til forskellige emnestørrelser 
ved skubning

 > Enorm gribekapacitet med en værktøjslængde på  
kun 100 mm: Den parallelle kæbeåbning griber trinløst  
fat op til nøglevidde 21 mm

 > Robust glideled med høj stabilitet og belastbarhed
 > Glatte kæber til skånsom montage af sarte armaturer  
med behandlede overflader: Det slørfrie greb med fuld  
kontakt gør det muligt at arbejde direkte på forkromede  
emner!

 > Alsidig indsats: Finmekanik, sanitet, værktøj til cykler  
eller motorcykler, EDC (Every Day Carry), modelbyggeri

 > Klembeskyttelse forhindrer klemskader
 > Finjustering, 10 indstillingspositioner

Tangnøgle XS
Kun 100 millimeter stor: Op til nøglevidde  
21 mm klares skruearbejde sikkert, og emner  
gribes, holdes, presses og bøjes nemt

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Greb Indstillingspositioner Ø tommer mm g

86 04 100  087281 100  
 

forkromet struktureret, ru overflade 10 3/4 21 70

86 04 100 BK  087298 100 struktureret, ru overflade 10 3/4 21 70

86 03 125 077497 125 betrukket med kunststof 11 7/8 23 105 

86 03 150 069676 150 14 1 27 175 

86 03 180 035466 180 15 1 1/2 40 230 

86 03 250 033837 250 19 2 52 465 

86 03 300 041429 300 24 2 1/2 68 725 

86 03 400  077312 400 25 3 3/8 85 1460

Fra lille til stor – vores sortiment af tangnøgler

NYHED
fra 07. 2021
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 Nyhed

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm

Skæreværdier for HT- og kunststofrør 
Ø mm

Skæreværdier for tætningsmuffe  
Ø mm g

90 22 10 BK 087311 72 20 - 50 20 - 50 108

90 22 10 E01  087564 Reserveknive til 90 22 10 BK 7

 Smart lille rørskærer: Skærer rør helt spånfrit og 
passer lige i hånden

 Skærer bl.a. varmebestandige afledningsrør 
og kabelføringsrør i en håndevending

 Afkorter tætnings- og samlemuffer ved slutmontage 
– helt plant med væggen, som reglerne foreskriver

 > Skærer uarmerede plastrør fra Ø 20 til 50 mm og med vægtykkelser 
op til 2,4 mm

 > Skærer rør helt rent og spånfrit med kun få omdrejninger
 > Skærer kunststofrør og samlemuffer med ca. 2-3 mm afstand til 
væggen

 > Drejelig knivblok til skæring af kunststofrør (klinge i midten) eller 
tætnings- og samlemuffer (klinge yderst)

 > Med låsemekanisme til sikker transport
 > To ekstra klinger følger med i værktøjet
 > Værktøj af et robust forstærket plastmateriale, knivblok af trykstøbt zink
 > Klinger af specielt knivstål – Made in Solingen

Praktisk, hurtig, færdigt arbejde: Kunststofrør skæres i en håndevending, og alle spåner og 
skærerester bliver i værktøjet.

KNIPEX BiX®  
Skæreværktøj til kunststofrør  
og samlemuffer
Praktisk lille hjælper til VVS- og elarbejde:  
Skærer rør, tætnings- og samlemuffer hurtigt  
og effektivt

Værktøjets unikke konstruktion med en drejelig knivblok gør det muligt at afkorte tætnings- 
og samlemuffer helt sikkert med kun 2 til 3 mm vægafstand, så fugten kan ledes sikkert væk.

Made in

Opfylder DIN 18534 allerede i dag:
Tætnings- og samlemuffer beskytter væggen mod varige 
skader som følge af utætheder.

Den variable knivblok kan drejes 180 grader 
alt efter opgavens beskaffenhed.

Den blå låseknap sørger for,  
at KNIPEX BiX® holder sig lukket  

under transporten.

90 22 10 BK



KNIPEX BiX® – Skæreværktøj til kunststofrør og samlemuffer

Et rent snit i en håndevending
Kompakt. Alsidigt. Hurtigt.

Klinge i midten:
Til gængs afkortning af 
forskellige rørdiametre

Klinge yderst:
Til afkortning af tæt-

nings- og samlemuffer 
helt tæt op ad væggen



10  Nyhed

82 01 200

82 02 200

 Unik kombination: Med front- og sidegribefunktion, 
gennemstukket led, trykknapjustering

 Meget slank tang: Giver adgang til meget snævre 
konstruktioner, med slank drejezone til hurtigt 
skruearbejde

 Effektiv frontgribekæbe med robust fortanding og 
høj udveksling ved værktøjsspidsen

 > Høj front- og sidegrebskapacitet: Til diameter og nøglevidder  
4 til 22 mm

 > Effektivt greb om flade emner med frontsiden takket være 
trepunkts-kontaktflade

 > Gribe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
 > Femdobbelt indstilleligt glideled med trykknapjustering til præcis 
justering af gribeåbningen

 > Klemsikring minimerer risikoen for at få fingrene i klemme
 > Holdbar og stærk takket være et robust gennemstukket tangled
 > Smedet af krom-vanadium-elektrostål, oliehærdet, tænder desuden 
induktivt hærdede til ca. 61 HRC

Optimeret kæbegeometri: 
2-zone-gribekæbe med 
modsatført tandretning, 
der sikrer det bedst mulige greb 
ved løsning og spænding.

Komfortabel og pålidelig: 
Trykknappen gør det muligt 
at justere grebsåbningen i 
fem trin direkte på emnet og går 
derefter sikkert i indgreb – ingen 
fare for pludselige justeringer!

KNIPEX TwinGrip 
Frontgribetang
Universalvåbenet mod emner som bolte 
eller skruer, der bare sidder fast

På KNIPEX TwinGrip har du mulighed for at justere  
grebsåbningen fleksibelt i fem trin…

…og positionen ændres hurtigt med et enkelt knaptryk! Det gennemstukne tangled er robust og fleksibelt: Tangen 
griber sikker om emner med størrelser fra 4 til 22 mm.

fra 09. 2021

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Hoved Greb

Indstillings-
positioner Ø tommer Ø mm tommer mm g

82 01 200 087243 200

sort  
atramenteret poleret

betrukket med skrid-
hæmmende kunststof

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 01 200 SB 087571 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 02 200  087250 200 med flerkomponent- 
håndtag

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280

82 02 200 SB  087588 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280



KNIPEX TwinGrip – Frontgribetang

Forfra eller fra siden –
den tager det hele
Flexibel. Effektiv. Stærk.

Fortandede gribeflader
langs tangens længdeakse
sikrer et kraftfuldt frontgreb
om ødelagte bolte og skruer



12  Nyhed

Værktøjskuffert  
„Robust23 Start“ el
Den robuste værktøjskuffert med 
basisudstyr til elektrikeren på farten

 Indeholder 6 KNIPEX-værktøjer,  
i alt 24 mærkevareværktøjer

 Til hårdeste anvendelsesformål:  
Støv-, vandtæt og temperaturbestandig

 Maks. last: 25 kg
 Kapacitet på 23 liter

 > Flydygtig kuffert af slagfast polypropylen
 > Værktøjstavler af smudsafvisende 
PP-hulkammerplader med 
værktøjslommer og -holdere

 > Bundskål med aluminium-skilledel
 > Automatisk trykudligningsventil
 > Temperaturstabil fra - 30°C til +80°C
 > Anordning til hængelås
 > Mål udvendigt (b x h x d): 470 x 370 x 190 mm;  
mål indvendigt (b x h x d): 437 x 307 x 172 mm

Automatisk  
trykudligningsventil

Aluminium-skilledel til 
valgfri indretning af 

bundskålen

Med anordning til sikring med en hæn-
gelås (låsen er ikke inkluderet i leveringen)

Mere orden: Den øverste værktøjstavle 
kan anvendes på begge sider og rummer 
således i alt 34 robuste værktøjslommer

Masser af plads: 
Rummet i bunden af tasken 
har rumdelere og god plads 
til ekstra værktøj, måleudstyr  
og forbrugsmateriale!



13 Nyhed

Artikel-nr.
EAN
4003773- Antal Nominelt mål g

00 21 34 HL S2  087366 Værktøjskuffert „Robust23 Start“ el, i 24 dele 6800
    26 16 200 Fladrundtang med skær

KNIPEX

1 200 mm

 70 06 160 Skævbider 1 160 mm
   11 06 160 Afisoleringstang med åbningsfjeder 1 160 mm

 97 78 180 Crimptang til kabeltyller 1 180 mm

16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®,  
Universal-afisoleringsværktøj 1 135 mm

16 20 165 SB Afisoleringsværktøj 1 165 mm
Krydskærvskruetrækker

Wera

1 PH1 x 80 mm
Krydskærvskruetrækker 1 PH2 x 100 mm
Krydskærvskruetrækker, Pozidriv® 1 PZ1 x 80 mm
Krydskærvskruetrækker, Pozidriv® 1 PZ2 x 100 mm
Slids-skruetrækker 1 2,5 x 80 mm
Slids-skruetrækker 1 3,5 x 100 mm
Slids-skruetrækker 1 5,5 x 125 mm

  Slids-skruetrækker 1 6,5 x 150 mm
Unbrakonøglesæt 1 1,5 - 10 mm
Vaterpas type 70 TM Stabila 1 430 mm

70 06 160
KNIPEX

26 16 200
KNIPEX

11 06 160 
KNIPEX

97 78 180
KNIPEX

16 20 165 SB
KNIPEX

Indholdsoversigt

Dårligt vejr? Det er intet problem: „Robust23 Start“ el er både temperaturbestandig, 
støvtæt og vandtæt.”

Her er endda plads til gode ideer: Skulle det blive nødvendigt, så kan „Robust23 Start“ el 
også bruges til at sidde på.

Et ekstra plus:  
Med KNIPEX ErgoStrip®

Universal-afisoleringsværktøj
16 95 01

Wera 
2,5 x  
80 mm

Wera
3,5 x  
100 mm

Wera 
5,5 x  
125 mm

Wera 
6,5 x  
150 mm

Wera 
PZ1 x  
80 mm

Wera 
PZ2 x  
100 mm

Wera 
PH1 x  
80 mm

Wera 
PH2 x  
100 mm

Wera 
i 9 dele

Stabila



14  Nyhed

 Altid lige ved hånden og klar til at tage fat: 
Tangnøgle XS og KNIPEX Copra® XS i en praktisk 
bæltetaske

 Værktøjstaske af slidstærkt polyester med  
burrebåndslukning og bæltestrop

 > Med tangnøgle XS: 100 mm værktøjslængde,  
parallel kæbeåbning, der griber skånsomt fat  
op til nøglevidde 21 mm

 > Med KNIPEX Cobra® XS: 100 mm værktøjslængde,  
griber om runde emner op til 28 mm, med selvholdende  
effekt

 > Mål (B x H x D): 30 x 110 x 45 mm

Artikel-nr.
EAN
4003773- Antal g

00 20 72 V04 XS   087328 Mini-tangsæt XS i værktøjstaske, to dele 175

86 04 100        Tangnøgle XS, Tang og skruenøgle i ét og samme værktøj 1

 87 00 100 KNIPEX Cobra® XS, Hightech-vandpumpetang 1

00 19 72 XS LE     087335 Værktøjsbæltetaske, tom 1 45

Mini-tangsæt XS i bæltetaske

Småt er godt og altid  
lige ved hånden
Kompakt. Praktisk. Robust.

De to værktøjer sidder godt og sikkert i den praktiske værktøjstaske takket være 
en robust burrebåndslukning, men er alligevel lige ved hånden.

Fantastisk fleksibilitet: KNIPEX Cobra® XS kan med sin selvholdende funktion gribe ekstra sik-
kert fast om runde emner op til Ø 28 – og det slanke hoved holder godt fat i selv små emner.

Høj kapacitet, præcist greb: Kæberne griber altid parallelt om emnet, og derfor kan tangnøglen 
XS bruges til at gribe nænsomt fat om sekskanter op til nøglevidde 21 mm uden at skade den 
fine finish.

00 20 72 V04 XS

00 19 72 XS LE
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Symboler

Pakkeenhed

SB Tænger på SB-kort

BK Blisterpakkede tænger

ESD
Elektrisk afledende, dissipativ

Isoleret iht. IEC 60900, kan indsæt-
tes op til 1000 V AC/1500 V DC

VDE-godkendt, også iht. GPSG

Cu- + Al-flerlederkabel,  
en- og flertrådet

Wire

Fladbåndskabel

Stålarmeret kabel

ACSR-kabel

Blød tråd

Mellemhård tråd

Hård tråd

Pianotråd

Firkant-crimp, automatisk

Hexagonal-crimp, automatisk

Firdorn-crimp

Dorn-crimp

Trapez-crimp

Oval-crimp

F-Crimp

Trapez-indent-crimp

W-crimp

Hexagonal-crimp

Firkant-crimp

Tyco-crimp

Western-crimp

Trapez-crimp, front

Sekskant

Skrue med indvendig sekskant

Kærvskrue

Krydskærvskrue

Krydskærvskrue PlusMinus 

Krydskærvskrue Pozidriv

Torx

Udvendig firkant 3/8"

Udvendig firkant 1/2"

Indvendig firkant 3/8"

Indvendig firkant 1/2"

Indvendig sekskant

Dobbelt sekskant

Med åbningsfjeder

Med trådklemme

Indvendig ring

Udvendig ring

Låsering, lige

Låsering, skrå

Gribering

Flade kæber

Flade, smalle kæber

Flad-runde kæber

Runde kæber

Vinkel

Glatte gribeflader

Glat og fortandede  
gribeflader

Fortandede gribeflader

Krydsfortandede gribeflader

Midterskær

Skær med facet

Skær med lille facet

Skær med meget lille facet

Skær uden facet

Til plan skæring af bløde materialer

Mekanisk kontrolleret iht. loven om 
apparat- og produktsikkerhed

Stemmer overens med et europæisk 
direktiv

WEEE-markering  
(gamle og ophugningsmodne el-  
og elektronikapparater)
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KNIPEX-Werk 

C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal 
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0 
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com 
www.knipex.com

Copyright 2021

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Tyskland) 

Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk, mangfoldiggørelser og oversættelser  
er kun tilladt med vores skriftlige tilladelse.

KNIPEX-værket C. Gustav Putsch KG arbejder til stadighed på at videreud-
vikle alle værktøjer. På grund af produktforandringer og videreudviklinger er 
tekniske ændringe altid mulige. Ud fra angivelserne, billederne, beskrivelserne 
og målene i denne prisliste kan der derfor ikke udledes nogen krav.

Ingen garanti for trykfejl og fejltagelser.  
Trykt i Tyskland.

Alle produktbetegnelser, 
logoer og mærker tilhører 
de pågældende ejere.


