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KNIPEX Tethered Tools*
Fleksibelt faldsikringssystem, 
til over 45 KNIPEX tænger

T

 Ved brug af KNIPEX Tethered Tools kan det undgås, 
at værktøj falder ned

 Værktøjet kan sikres på forskellige måder og er på 
den måde altid ved hånden

 Kan anvendes i mange forskellige sammenhænge: 
inden for bygge- og anlægsvirksomhed, vind-
energianlæg, tagbyggeri, anlæg af veje, kultur-
teknik, minearbejde, brøndboring, industriklatring 
og meget andet

 Mere end 15 isolerede tænger og mere end 30 
tænger med flerkomponenthåndtag med klips  
til faldsikring, til rådighed (flere værktøjer ved  
forespørgsel)

 Passer også til vores brede sortiment af 
VDE-godkendte skruetrækkere

KNIPEX-Werk
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Vores KNIPEX værktøjs-
sikringssystem

 Muligt at foretage kontinuerlig sikring 
i forbindelse med værktøjsskift

 Individuel konfiguration af værktøjssikrings- 
systemet

 Egner sig også til KNIPEX-skruetrækker

 Maks. vægt af værktøjet 1,5 kg / 3,3 lbs

w

KNIPEX Tethered Tools* 
Komplet-sortiment
Tænger med faldsikring

*Tethered Tools; tethered = tøjret
*Tethered Tools; tethered = tøjret

Også til VDE- 

godkendte tænger
OBS!: KNIPEX-værktøjssikringssystem er ikke egnet som personligt beskyttelsesudstyr 
eller i forbindelse med klatresport.

Faldsikring
 Når den slidstærke stofrem 
udsættes for belastning, kan 
den udvide sig op til 1,5 m

Adapterstropper
Muliggør et hurtigt skift fra 
sikringen på værktøjsmappen 
til fangline

Karabinhage til værktøj
Twistlock forhindrer uforsætlig 
åbning af karabinhagen

Sikringssystem-sæt
Når de enkelte dele kombineres, 
fås et system, som kan anvendes 
på mange måder og med rigtig 
mange fastgørelsesmuligheder

Faldsikring med karabinhage
Muliggør hurtig og sikker 
fastgørelse af et fast punkt 
på værktøjet såvel som hurtig 
værktøjsskift

Adapterstrop med 
karabinhage
Muliggør et hurtigt skift fra 
sikringen på værktøjsmappen 
til faldsikring

ANSI / ISEA 121-2018
ANSI / ISEA 121-2018



Oversigt over vores tænger 
med styrtsikring

Den indvendigt liggende 
 fastgørelsesring sikrer  
værktøjs-ergonomi

Samtlige KNIPEX skruetrækkere er 
forsynet med et gennemgående hul 
i håndtaget, som gør det muligt 
at tilslutte dem til vores værktøjs-
sikringssystem.

 Vores værktøjssikringssystem er ligeledes   
egnet til vores brede sortiment af VDE- 
godkendte skruetrækkere

Artikel-nr. Betegnelse Mængde

11 06 160 T 
forkromet

Afisoleringstang 
til en-, fler- og fintrådede 
ledere med kunststof- eller 
gummiisolering

13 96 200 T 
forkromet

El-installationstang 
multifunktionstang til  
el-installation

13 66 180 T 
forkromet

KNIPEX StriX®  
Afisoleringstang med kabelsaks

25 06 160 T 
forkromet

Fladrundtang med skær 
Radiotang 
velegnet til gribe- og skærear-
bejder spidse, flad-runde kæber

26 16 200 T 
forkromet

Fladrundtang med skær  
(Storkenæbstang)
meget belastbar, elastiske 
præcisionsspidser,
flad-runde, lange kæber

26 16 200 T: lige
26 26 200 T: buet

26 26 200 T  
forkromet

70 06 160 T 
forkromet

Skævbider slank hovedform, eg-
ner sig derfor godt til vanskeligt 
tilgængelige arbejdsområder; 
fås med styrtsikring i kompakt 
160 mm længde og robust 
180 mm længde

70 06 180 T   
forkromet

73 06 160 T  
forkromet

KNIPEX X-Cut®  
Kompakt-skævbidere meget 
belastbar ved konstant brug

74 06 200 T   
forkromet

Kraft-skævbider
høj skæreydelse ved lavt 
kraftforbrug
kan leveres med styrtsikring
i længderne 200 mm og 
250 mm

74 06 250 T  
forkromet

87 26 250 T  
forkromet

KNIPEX Cobra® VDE  
Hightech-vandpumpetang, isoleret 
indstilling ved at skubbe direkte 
hen til arbejdsemnet og møtrikker

95 16 165 T  
forkromet

Kabelsaks 
hærdede skær med præcisi-
onsslibning: skærer glat og 
ordentligt uden at klemme

97 78 180 T 
poleret

Crimptang til kabeltyller 
sikker sammenpresning i 
9 markerede halvrunde profiler 
med koniske sideflader 

Artikel-nr. Betegnelse Mængde

74 22 250 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

12° bøjet hoved 

86 05 180 T 
forkromet

Tangnøgle tang og skruenøgle 
i ét værktøj 
glatte kæber for skånsom 
montering af overfladeforædlede 
armaturer  
kan leveres med styrtsikring
kompakt 180 mm og klassisk 
længde 250 mm

86 05 250 T 
forkromet

87 02 180 T 
gråt atramenteret; 
Hoved poleret

KNIPEX Cobra® Hightech- 
vandpumpetang 
indstilling ved tryk på en knap 
direkte ved arbejdsemnet 
selvklemmende på rør og møt-
rikker kan leveres med styrtsik-
ring i kompakt længde 180 mm, 
klassisk længde 250 mm samt 
for højere vægtstangskraft i 
længden 300 mm

87 02 250 T 
gråt atramenteret; 
Hoved poleret

87 02 300 T 
gråt atramenteret; 
Hoved poleret

88 02 250 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

KNIPEX Alligator®  
Vandpumpetang 
selvklemmende på rør og møt-
rikker, gennemstukket led, 
fås med styrtsikring i klassisk 
250 mm længde samt i 300 mm 
for mere løftekraft

88 02 300 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

95 12 165 T 
bruneret

Kabelsaks 
hærdede skær med præcisi-
onsslibning: skærer glat og 
ordentligt uden at klemme

95 62 190 T 
Hoved poleret

Stålwiresaks smedet 
skærgeometrien forhindrer,  
at trådwiren opsplejses

VDE-godkendte tænger med integreret isoleret  
fastgørelsesring til at anbringe en styrtsikring

03 06 180 T 
forkromet

Kombinationstang 
med gribezoner til fladt og 
rundt materiale

08 26 145 T 
forkromet

Spids kombitang 
ideel til arbejde på vanskeligt 
tilgængelige arbejdsområder 
takket være slank hovedform 

Artikel-nr. Betegnelse Mængde

Tænger med integreret fastgørelsesring

02 02 225 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

Kraft-kombinationstang 
35 % kraftbesparelse i forhold til 
almindelige kombitænger takket 
være optimeret udveksling

08 22 145 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

Spids kombitang 
slank hovedform, egner sig derfor 
godt til vanskeligt tilgængelige 
arbejdsområder

09 02 240 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

Kabeltænger “Lineman’s Pliers” 
amerikansk model 
50% kraftbesparelse i forhold til 
almindelige kombitænger

09 12 240 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

09 12 240 T:   
med kabel-enkelthjælp  
og universel dorn-crimp

12 52 195 Til afisolering af fintrådede og 
massive ledere fra 0,08 til 16 mm²

13 05 160 T 
forkromet

Ledningsføringstang 
til at gribe og bøje tråde og  
til at crimpe kabeltyller

13 82 200 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

El-installationstang 
multifunktionstang til  
el-installation

16 20 50 
Klinge af rustfrit stål

Elektriker-klapkniv
Altid lige ved hånden:  
Universalkniven

26 12 200 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

Fladrundtang med skær (storke-
næbstang), meget belastbar,  
elastiske præcisionsspidser, 
flad-runde, lange kæber, lige

Artikel-nr. Betegnelse Mængde

26 15 200 T 
forkromet

Fladrundtang med skær (storke-
næbstang), meget belastbar,  
elastiske præcisionsspidser, 
flad-runde, lange kæber, lige

26 22 200 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

Fladrundtang med skær  
(storkenæbstang),
meget belastbar,  
elastiske præcisionsspidser, 
flad-runde, lange kæber, buede26 25 200 T 

forkromet

38 35 200 T
chrome plated

Mekanikertang, tangspidsernes 
høje bøjestyrke, krydsfortandede 
gribeflader, bølget spids

70 05 160 T 
forkromet

Skævbider 
slank hovedform, egner sig 
derfor godt til vanskeligt 
tilgængelige arbejdsområder; 
fås med styrtsikring i kompakt 
160 mm længde og robust 
180 mm længde

70 05 180 T 
forkromet

71 02 200 T 
sort atramenteret

KNIPEX CoBolt® 
Kompakt boltsaks 
særligt høj skæreeffekt med 
mindre opbydelse af kraft

71 22 200 T 
sort atramenteret

71 22 200 T: 20° bøjet hoved 
med ensidig lask og sidesnit til 
omtrent flugtende skæring

71 32 200 T  
sort atramenteret

71 32 200 T: udskæringerne i 
skæret gør det lettere at skære 
tykkere tråde

73 05 160 T 
forkromet

KNIPEX X-Cut®  
Kompakt-skævbidere 
meget belastbar ved konstant 
brug

74 02 200 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

Kraft-skævbider 
høj skæreydelse ved lavt  
kraftforbrug med styrtsikring, 
kan leveres i længderne  
200 mm og 250 mm74 02 250 T 

sort atramenteret; 
hoved poleret

74 22 200 T 
sort atramenteret; 
hoved poleret

12° bøjet hoved 

Artikel-nr. Betegnelse Mængde

Værktøjs-sikringssystem til værktøj med fastgørelsesring:
Effektiv beskyttelse imod ulykker pga. værktøj, som falder ned

00 50 01 T BK   1 x fangline, 
stor arbejdsradius: det 
rynkede stofbånd udvider 
sig ved belastning til en 
længde på op til 1,5 m

00 50 02 T BK 3 x adapterstropper, 
fleksibel forbindelse mellem 
værktøjeg og det sikre 
fastgørelsespunkt

00 50 03 T BK 2 x materialekarabinere, 
en sammenskruet skruesik-
ring forhindrer, at materia-
lekarabineren åbnes ved en 
fejltagelse

00 50 04 T BK Sikringssystem-sæt, 
til mange fastgørelsesmulig-
heder for KNIPEX tænger med 
fastgørelsesring (1 x fangline, 
3 x adapterstropper,  
2 x materialekarabinere)

00 50 05 T BK 1 x faldsikring med integreret 
karabinhage, alsidigt 
system med et stort antal 
fastgørelsesvarianter

00 50 06 T BK 2 x adapterstrop med  
integreret karabinhage,
muliggør et hurtigt skift fra 
sikringen på værktøjsmappen 
til fangline

Priser på forespørgsel hos din specialforhandler


