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4  Nytt

 Innovativ, variabel utdragbar stabiliseringsform: 
mångsidig användning, kvickare resultat, precist snitt

 Riktat tryck kan appliceras mot baksidan av bladet  
utan risk för skador; ingen risk finns för att man  
böjer eller bryter av bladet av misstag

 Robust, slitstarkt magnesiumhölje: lika lätt 
som plast, starkt som gjuten aluminium

 Säkert fixerat blad tack vare en högkvalitativ blad-
låsning: säker inpassning vid skärande, tryckande 
och skalning

 > Behändig: 165 mm lång, vikt cirka 111 g
 > Originalutrustning med högkvalitativa brytblad, två reservblad i handtaget, 
kan bytas ut utan verktyg

 > Passande för standardtyper av 18 mm blad: jämna, böjda, med krokar
 > Ligger bekvämt i handen, tack vare sin smala form och otaliga greppzoner: 
fast med glidfritt grepp, bekväma handtag

 > Platta, ergonomiska separata skjutreglage, för blad och stabiliseringsform – 
skjutreglagen kan inte manövreras av misstag

 > Pålitlig bladhållare: bladet hålls säkert på plats med hjälp av ett härdad 
stålstift

 > När den bakre änden av handtaget är stängt, kan inte bladet och dess 
skjutreglage glida ut

 > Fäste för verktygssäkring KNIPEX Tethered Tools* System

Två reservblad i ett  
säkerhetsfack i handtaget

Spänningsbeständig bladlåsning 
och låsstift för bladet tillverkat 

av härdat stål

Ingen oavsiktlig justeringsför-
lust, tack vare plana skjutreglage 

i höljet

Tåligt magnesiumhölje med  
glidfria greppzoner

Passande för alla 
vanligt förekom-
mande 18 mm 
brytblad

Artikelnummer
EAN
4003773- mm g

90 10 165 BK 087533 165 111

90 10 165 E01 087557 Reservdelssats för stabiliseringsform för 90 10 165 BK

KNIPEX CutiX
Universell brytbladskniv 
En pålitlig hjälpreda med en individuellt  
justerbar bladstabilisering: bladet kan  
inte av oavsiktligt fel böjas eller brytas 

*Tethered Tools; tethered = säkrad med fånglina

Snabbt bladbyte: bladen kan bytas ut utan verktyg med ett enkelt 
tryck på en knapp.

Mångsidig: Beroende på dina 
behov, dessa bladet kan användas 
styvt eller flexibelt.

utan stabilisering

med stabilisering

Ergonomisk form med flera greppzoner som garanterar 
säkert och exakt arbete

Den innovativa bladstabiliseringen tillåter att du kan 
tillföra ett högre säkert tryck direkt på bladet.

90 10 165 BK



KNIPEX CutiX – Universell brytbladskniv

Exakta skärresultat utan att  
böjas eller brytas
Precis. Vass. Stabil.

Högteknologisk i detalj:
Innovativ bladstabilisering,  

kvalitetsmaterial,  
smart mekanism



Original storlek

Tångnyckel XS

 100 mm av ren råstyrka
Kompakt. Praktisk. Mångsidig.



7 Nytt

86 03 125

86 04 100

86 03 150

86 03 180

86 03 250

86 03 300

86 03 400

Tack vare den höga hävstångseffekten via den genomgående 
leden, kan Tångnyckel XS gripa, pressa och hålla allt med ett 
fast och säkert grepp.

Trots sin lilla storlek, greppar Tångnyckel XS muttrar
och arbetsstycken upp till 21 mm säkert och skonsamt.

Tångnyckel XS är liten nog att passa i din ficka, men är lika 
användbar som ett större spärrnyckelsats- uppsättning.

 Optimal åtkomlighet, även i trängre utrymmen: 
kompakt design med ett mycket smalt huvud

 Enhandsfinjustering för en enkel anpassning till 
samtliga dimensioner på arbetsstycken

 > Enormt stor greppkapacitet med enbart en verktygslängd på 100 mm: 
parallellt styrda käftar med ett kontinuerligt grepp upp till 21 mm 
nyckelvidd

 > Slitstark genomgående led erbjuder förstaklassig stabilitet och styrka
 > Släta käftar för ett skonsamt anhåll på känsliga detaljer med en skör 
och känslig ytfinish: används med fördel direkt på kromde ytor, tack 
vare den mjuka och skonsamma anläggningsytan.

 > Mångsidiga applikationsområden: precisionsteknik, VVS-arbeten,  
en väsentlig viktig del av alla cykel- eller motorcykelverktygslådor, 
vardagsanvändning, modellbyggen med mera

 > Klämstoppet hjälper till att förhindra klämskador
 > Finjustering med 10 justeringspositioner

Tångnyckel XS
Trots att den endast är 100 mm, har den en nyck-
elviddsöppning upp till 21 mm drar åt och lossar 
skruvar varsamt; arbetsstycken kan med säkerhet, 
hållas, pressas ihop samt även böjas

Artikelnummer
EAN
4003773- mm Tång Handtag Inställningspositioner Ø tum mm g

86 04 100  087281 100  
 

förkromad präglad, grov yta 10 3/4 21 70

86 04 100 BK  087298 100 präglad, grov yta 10 3/4 21 70

86 03 125 077497 125 med plastöverdrag 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

Sorterade i stigande storlek – vår tångnyckel-familj

NYTT
från 07. 2021
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Artikelnummer
EAN
4003773- mm

Kapningsvärden för HT och plaströr
Ø mm

Kapningsvärden för tätningshylsa
Ø mm g

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

90 22 10 E01  087564 Reservblad för 90 22 10 BK 7

 Smart skärare för rör: kapar rör utan spån och passar 
bekvämt i handen

 Kapar högtemperaturbeständiga avloppsrör av plast 
samt elkablar snabbt och effektivt

 Kan användas för att kapa tätningshylsor  
under slutmonteringen – tätt intill väggen

 > Kapar obearbetade förstärkta plaströr från Ø 20 till 50 mm med  
en väggtjocklek på upp till 2,4 mm

 > Kapar rör snabbt, rent utan gradrester
 > Kapar tätningshylsor cirka 2-3 mm från väggen
 > Roterande bladenhet för kapning av plaströr (bladet i centrum)  
eller tätningshylsor (bladet på utsidan)

 > Med låsmekanism för säker transport
 > Två reservblad som förvaras inuti verktyget
 > Verktyget är gjort av stabilt, förstärkt plastmaterial, formgjuten  
zinkbladsenhet

 > Knivbladen är tillverkade av ett specialkirurgiskt rostfritt stål –  
Tillverkad i Solingen

Praktisk, snabb och välformad: plaströr kan kapas på nolltid och sektionerna hålls säkrade i 
verktyget.

KNIPEX BiX®  
Röravskärare för plaströr  
och tätningshylsor
Praktiskt verktyg för rörmokare  
och elinstallatörer: skär av plaströr och  
tätningshylsor snabbt och effektivt

Den unika designen på den roterande bladenheten, betyder att dropp och tätningshylsor 
pålitligt kan kapas 2 till 3 mm utifrån väggen, så att fukt säkert kan dräneras bort.

Made in

Följer DIN 18534-standard i ditt arbete:
Dropp och tätningshylsor skyddar väggar mot långvariga 
skador och läckor.

Den variabla blad-enheten kan vridas 
180 grader om det behövs.

Den blå plastspärren gör att  
KNIPEX BiX® är låst på ett  
säkert sätt vid transport.

90 22 10 BK



KNIPEX BiX® – Röravsskärare för plaströr och tätningshylsor

Rena kapningsskär i en enda  
rörelse
Kompakt. Mångsidig. Snabb.

Bladet i centrum:
Regelbunden skärning av 
varierande rördiametrar

Bladet på utsidan:
Kapning av tätnings-

hylsor kan göras nära 
intill väggen
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82 01 200

82 02 200

 Unik kombination: frontgrepp- och sidogrepps-
funktion, genomgående led, tryckknapp-justering

 De mycket smala käftarna gör att du enkelt och 
smidigt kan arbeta även i trånga utrymmen, med 
ett snävt vridningsmoment för snabba resultat

 Frontgrepp med robusta tänder och en hög  
utväxling ända fram till käftspetsen

 > Ansenlig stor diameterkapacitet för front- och sidogrepp och  
en nyckelvidd från 4 mm upp till 22 mm

 > Pålitlig, frontgripande på flata arbetsstycken med ett trepunkts- 
system

 > Grip-, åtdragning- och lösgör skruvar med slitna skallar och gängor
 > Femvägsjusterande genomgående led med tryckknapps-justering för 
en exakt injustering av gripvidden

 > Klämstopp som minskar risken för skador på fingrar
 > Hållbar och elastisk tack vare den tåliga genomgående leden
 > Smidd av kromvanadin-elektrostål, oljehärdade, tänder som  
också är induktionshärdade upp till cirka 61 HRC

Optimerad käftgeometri:
2-zoners käftar motliggande  
anpassning av tänderna – för  
maximalt grepp vid lossande  
och åtdragning.

Bekväm och pålitlig:
Tryckknappen möjliggör
att justera greppvidden i
fem steg direkt på arbetsstycket 
och låses i önskad position i och 
med klickljudet har du säkrat 
läget på plats, vilket förhindrar 
oavsiktlig förskjutning!

KNIPEX TwinGrip 
Muttertång
En universallösning när arbetsstycken har 
fastnat rejält, såsom bultar och skruvar

KNIPEX TwinGrip medger att gripvidden kan ställas in flexi-
belt i fem olika positioner…

… och positionsändring görs snabbt med en knapptryckning! Den genomgående leden är tålig samt flexibel, det medför 
att tången kan hålla arbetsstycken mellan 4 och 22 mm på 
plats.

från 09. 2021

Artikelnummer
EAN
4003773- mm Tång Huvud Handtag

Inställnings-
positioner Ø tum Ø mm tum mm g

82 01 200 087243 200
svart, försedd 
med korro-
sionsskydd

polerat

med plastöverdrag som  
ger säkert grepp

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 flerkomponentsö-
verdrag

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 – Muttertång

Framifrån eller från sidan –
den gör bådadera
Flexibel. Praktisk. Stark.

Tandade greppytor längs med 
tångens käftöppning gör det  
möjligt att greppa slitna bultar  
och skruvar med ett regält fast 
frontgrepp
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Verktygsväska  
”Robust23 Start” EL
Tålig verktygsväska med basutrustning 
för elektriker

 Utrustad med 6 KNIPEX-verktyg och 
totalt 24 märkesverktyg

 För tuffaste miljöer: damm- och  
vattentät och temperaturbeständig

 Max. lastkapacitet: 25 kg
 Volym: 23 liter

 > Flygduglig väska av slagtålig polypropylen
 > Verktygstavla tillverkade av smutsavstötande  
dubbelsidig PP-plast utrustad med verktygsfickor 
och verktygshållare

 > Basbricka med aluminiuminsatser
 > Automatisk tryckutjämningsventil
 > Temperaturstabil från -30°C till + 80°C
 > Anordning för hänglås
 > Mått, utvändigt (b x h x d):  
470 x 370 x 190 mm;  
mått, invändigt (b x h x d):  
437 x 307 x 172 mm

Automatisk  
tryckutjämningsventil

Aluminiumavdelare för
individuell indelning

av bottenfacket

Kan säkras med hänglås  
(hänglås ingår ej)

Extraordinär ordning: i den övre  
verktygstavlan som kan användas på 

båda sidorna, det finns plats för totalt  
34 robusta verktygsfickor

Gott om förvarings-
utrymme:
det delbara bottenfacket  
erbjuder gott om utrymme för 
extraverktyg, mätutrustning samt 
diverse förbrukningsartiklar!
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Artikelnummer
EAN
4003773- Antal

Nominellt  
mått g

00 21 34 HL S2  087366 Verktygsväska ”Robust23 Start” EL, 24-delad 6800
    26 16 200 Tång med flata, runda käftar och skär

KNIPEX

1 200 mm

 70 06 160 Sidavbitare 1 160 mm
   11 06 160 Avisoleringstång med fjäderöppning 1 160 mm

 97 78 180 Presstång för ändhylsor 1 180 mm

16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®,  
Universalavmantlingsverktyg 1 135 mm

16 20 165 SB Avmantlingsverktyg 1 165 mm
Skruvmejsel för krysskruvar

Wera

1 PH1 x 80 mm
Skruvmejsel för krysskruvar 1 PH2 x 100 mm
Skruvmejsel för krysskruvar, Pozidriv® 1 PZ1 x 80 mm
Skruvmejsel för krysskruvar, Pozidriv® 1 PZ2 x 100 mm
Skruvmejsel för spårskruvar 1 2,5 x 80 mm
Skruvmejsel för spårskruvar 1 3,5 x 100 mm
Skruvmejsel för spårskruvar 1 5,5 x 125 mm

  Skruvmejsel för spårskruvar 1 6,5 x 150 mm
Sexkantsats vinklad 1 1,5 - 10 mm
Typ 70 TM Spirit-Vattenpass 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

Innehållsöversikt

Dåligt väder? Inget problem: ”Robust23 Start” EL är temperaturtåligt, 
damm och vattentät.

Stabilitet betyder bärighet: om det skulle knipa, kan ”Robust23 Start” EL även användas att 
sitta på.

Extra plus: med KNIPEX ErgoStrip®

universalavmantlingsverktyget
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 
9-delad

Stabila



14  Nytt

 Alltid till hands, alltid användbar: Tångnyckel XS 
och KNIPEX Cobra® XS i ett praktisk bältesfodral

 Verktygsväska tillverkad av hållbart polyestertyg, 
med krok-och-fästögla samt bältesögla

 > Med Tångnyckel XS: 100 mm verktygslängd, parallell 
käftöppning med ett skonsamt grepp upp till 21 mm  
nyckelvidd för bland annat muttrar

 > Med KNIPEX Cobra® XS: 100 mm verktygslängd,  
greppar runt arbetsstycken upp till 28 mm, med  
självlåsande effekt

 > Mått (b x h x d): 30 x 110 x 45 mm

Artikelnummer
EAN
4003773- Antal g

00 20 72 V04 XS   087328 Minitångsats XS i bältesfodral, två stycken 175

86 04 100        Tångnyckel XS, tång och skruvnyckel i ett och samma verktyg 1

 87 00 100 KNIPEX Cobra® XS, högteknologisk polygriptång 1

00 19 72 XS LE     087335 Verktygsbältesväska, tom 1 45

Minitångset XS i bältesfodrale

Stora saker kommer ibland  
i små förpackningar
Kompakt. Praktiska. Robusta.

Båda verktygen förvaras säkert i det praktiska verktygsfodralet tack vare en tålig 
krok-och-fästögla – och ändå nära till hands.

Otrolig flexibilitet: den självlåsande egenskapen av KNIPEX Cobra® XS, gör att den kan greppa 
rundt material upp till Ø 28 mm extremt säkert – och tack vare sitt väldigt smala huvud, kan 
den också hålla små komponenter på plats, framförallt i trängre utrymmen.

Stor kapacitet, exakt grepp: eftersom käftarna alltid griper parallellt, Tångnyckel XS är särskilt 
skonsam mot sexkantsskallar med känslig ytfinish, i storlekar upp till 21 mm nyckelvidd för 
muttrar.

00 20 72 V04 XS

00 19 72 XS LE



15 Nytt

Symboler

Förpackningsenhet

SB Tänger i SB-förpackning

BK Tänger i blisterförpackning                        

ESD
Elektriskt avledande, dissipativ

Isolerad enligt DIN EN 60900, 
användbar upp till 1000 V AC/1500 
V DC

VDE-godkänd, även enligt GPSG

Cu + Al flerledarkabel, entrådig och 
flertrådig

Wire

Plattkabel

Stålförstärkt kabel

ACSR-kablar

Mjuk tråd

Medelhård tråd

Hård tråd

Pianotråd

Fyrkantscrimp, automatisk

Hexagonalcrimp, automatisk

Fyrdornscrimp

Dorncrimp

Trapetscrimp

Ovalcrimp

F-crimp

Indragen parallellcrimp

W-crimp

Hexagonal-crimp

Fyrkantscrimp

Tyco-crimp

Western-crimp

Trapetscrimp front

6-kant

Insexskruv

Spårskruv

Krysspårskruv

Krysspårskruv PlusMinus 

Krysspårskruv Pozidriv

Torx

Yttre fyrkant 3/8"

Yttre fyrkant 1/2"

Inre fyrkant 3/8"

Inre fyrkant 1/2"

Inre sexkant

Dubbel sexkant

Med öppningsfjäder

Med trådklämma

Innerring

Ytterring

Stoppring, rak

Stoppring, sned

Gripring

Flata käftar

Flata, smala käftar

Flata, runda käftar

Runda käftar

Vinkel

Släta gripytor

Släta och tandade gripytor

Tandade gripytor

Krysstandade gripytor

Mittavbitare

Skär med fasett

Skär med liten fasett

Skär med mycket liten fasett

Skär utan fasett

för klippning av mjuka material i  
plan med den omgivande ytan

Mekaniskt testad enligt apparat-  
och produktsäkerhetslagen

Konform med ett europeiskt direktiv

WEEE-märkning (uttjänta el- och 
elektronikapparater/-skrot)
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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) 

Alla rättigheter förbehålles. Eftertryck, kopiering och översättning är endast 
tillåtet efter vårt uttryckliga samtycke därtill.

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG håller ständigt på att vidareutveckla alla 
verktyg. Tekniska ändringar är alltid möjliga i samband med produktändringar 
och vidareutvecklingar. Inga anspråk kan därför härledas från uppgifterna, 
bilderna, beskrivningarna eller måtten i denna prislista.

Med förbehåll för tryckfel och misstag. 
Tryckt i Tyskland.

Alla produktnamn, logotyper  
och varumärken är upphovsrättslig  
egendom för respektive ägare.


