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Handelaar

KNIPEX Quality

KNIPEX Tethered Tools*
Flexibel valbeveiligingssysteem  
voor meer dan 45 KNIPEX tangen

T

 Met KNIPEX Tethered Tools* wordt voorkomen dat 
het gereedschap valt.

 Gereedschap kan variabel beveiligd worden 
en is zo steeds binnen handbereik 

 Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: hoogbouw, 
windkrachtinstallaties, dak, wegenbouw, evene-
mententechniek, schachtwerken, bronnenbouw, 
industrie klimmen en nog veel meer

 Meer dan 15 geïsoleerde tangen en meer dan 30 
tangen met meer-componentengrepen en valbe-
vestiging beschikbaar

 Ook geschikt voor ons uitgebreid assortiment 
VDE-gekeurde schroevendraaiers

Ons KNIPEX gereedschap-
beveiligingsysteem

 Continue beveiliging tijdens vervanging 
van gereedschap mogelijk

 Individuele configuratie van het beveiligings-
systeem voor gereedschap 

 Ook geschikt voor de KNIPEX schroevendraaiers

  Max. gewicht van het gereedschap 1,5 kg / 3,3 lbs

KNIPEX Tethered Tools* 
compleet assortiment
Tangen met valbeveiliging

*Tethered Tools; tethered = Bevestiging
*Tethered Tools; tethered = Bevestiging

Ook voor VDE- 

gekeurde tangenOpmerking: Het KNIPEX beveiligingssysteem voor gereedschap is niet geschikt als 
persoonlijke beschermingsuitrusting of voor de klimsport.
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KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal 
Duitsland

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

info@knipex.com 
www.knipex.com

Vanglijn
De gevouwen band kan 
onder belasting oprekken tot 
een lengte van 1,5 m

Adapterlussen
Maakt een snelle, beveiligde 
wissel van de bevestiging 
van gereedschapstas aan de 
vanglijn mogelijk

Karabijnhaken
De Twistlock zekering 
voorkomt het per ongeluk 
openen van de karabijnhaak

Beveiligingsset  
De combinatie van de delen 
vormt een veelzijdig te 
gebruiken systeem met zeer 
veel bevestigingsvarianten

Vanglijn met karabijnhaak
Maakt snel en veilig  
bevestigen mogelijk, alsmede 
een snelle verandering van 
gereedschap

Adapterlussen met
Karabijnhaak
Maakt een snelle, beveiligde 
wissel van de bevestiging  
van gereedschapstas aan de 
vanglijn mogelijk



Artikel-nr. Benaming Hoeveel- 
heid

Gereedschap-beveiligingssysteem voor gereedschappen met bevestigingshaak:
Effectieve bescherming tegen ongevallen door neervallende gereedschappen

00 50 01 T BK   1 x vanglijn, 
grote werkradius:   
de gerafelde weefselband zet 
zich bij belasting uit tot een 
lengte van max. 1,5 m

00 50 02 T BK 3 x Adapterlus, 
maakt een snelle, beveiligde 
wissel van de bevestiging 
van gereedschapstas aan de 
vanglijn mogelijk  

00 50 03 T BK 2 x materiaalkarabijnhaak  
voor het verbinden van 
adapterlus en vanglijn of voor 
bevestiging ervan op een 
vast punt  

00 50 04 T BK 1 x vanglijn, 3 x adapterlussen, 
2 x materiaalkarabijnhaak 
Beveiligingssysteemset, 
voor veelzijdige bevestigings-
mogelijkheden van KNIPEX 
tangen met bevestigingshaak

00 50 05 T BK 1 x vanglijn met geïntegreerde 
materiaalkarabijnhaak, de com-
binatie van de delen vormt een 
veelzijdig te gebruiken systeem 
met zeer veel bevestigingsva-
rianten

00 50 06 T BK 2 x Adapterlus met geïnte-
greerde materiaalkarabijnhaak, 
maakt een snelle, beveiligde 
wissel van de bevestiging 
van gereedschapstas aan de 
vanglijn mogelijk 

Artikel-nr. Benaming Hoeveel- 
heid

11 06 160 T 
verchroomd

Afstriptang, voor enkel-, meer- 
en fijndradige kabels met kunst-
stof- of rubberisolatie

13 96 200 T 
verchroomd

Elektro installatietang, 
Multifunctionele tang voor de 
elektrische installatie

13 66 180 T 
verchroomd

KNIPEX StriX®,  
Afstriptang met kabelschaar

25 06 160 T 
verchroomd

Platspitse tang met zijsnijder 
(radiotang), geschikt voor 
fijnere grijp- en knipwerkzaam-
heden, spitse, halfronde bekken

26 16 200 T 
verchroomd

Platspitse tang met zijsnijder 
(telefoontang), zeer belastbare, 
elastische precisiebekken, 
 
26 16 200 T: recht
26 16 200 T: gebogen

26 26 200 T  
verchroomd

70 06 160 T 
verchroomd

Zijsnijtang,  
slanke kopvorm voor gebruik 
in moeilijk toegankelijke 
werkzones; met valveiligheid 
verkrijgbaar in compacte 160 
mm en robuuste 180 mm lengte

70 06 180 T   
verchroomd

73 06 160 T  
verchroomd

KNIPEX X-Cut®  
Compacte zijsnijtang, voor de 
hardste permanente belasting

74 06 200 T   
verchroomd

Kracht-zijsnijtang,  
grote snijcapaciteit bij geringe 
krachtinspanning, met valbevei-
liging in de lengten 200 mm en 
250 mm verkrijgbaar

74 06 250 T  
verchroomd

87 26 250 T  
verchroomd

KNIPEX Cobra® VDE, High-
tech-waterpomptang, instelling 
per druk op de knop direct op 
het werkstuk en moeren

95 16 165 T  
verchroomd

Kabelschaar, geharde en nauw-
keurig geslepen snijkanten: 
knipt keurig glad af zonder te 
vervormen

97 78 180 T 
gepolijst 

Krimptang voor adereindhulzen, 
zeker persen in 9 gekenmerkte 
halfronde profielen met coni-
sche zijvlakken 

Artikel-nr. Benaming Hoeveel- 
heid

74 22 250 T 
zwart geatra-
menteerd; kop 
gepolijst

12° afgeschuinde kop  
in de 250 mm lengte

86 05 180 T 
verchroomd

Sleuteltang, tang en schroef-
sleutel in één gereedschap, 
geen beschadiging van de  
kanten bij gevoelige armaturen, 
met valbeveiliging verkrijg-
baar in compacte 180 mm en 
klassieke 250 mm lengte

86 05 250 T 
verchroomd

87 02 180 T 
grijs geatra-
menteerd; kop 
gepolijst

KNIPEX Cobra® 
Hightech-waterpomptangen, 
instelling met een druk op de 
knop direct op het werkstuk, 
zelfklemmend op buizen en 
moeren, met valbeveiliging
verkrijgbaar in compacte 
180 mm, klassieke 250 mm 
lengte en voor meer hefboom-
kracht in 300 mm lengte

87 02 250 T 
grijs geatra-
menteerd; kop 
gepolijst

87 02 300 T 
grijs geatra-
menteerd; kop 
gepolijst

88 02 250 T 
zwart geatra-
menteerd; kop 
gepolijst

KNIPEX Alligator®  
Waterpomptang, zelfklemmend 
op buizen en moeren, dubbele 
geleiding,  valbeveiliging ver-
krijgbaar in klassieke 250 mm 
lengte evenals in 300 mm voor 
meer hefboomkracht

88 02 300 T 
zwart geatra-
menteerd; kop 
gepolijst

95 12 165 T 
brunert

Kabelschaar, geharde en nauw-
keurig geslepen snijkanten: 
knipt keurig glad af zonder te 
vervormen

95 62 190 T 
kop gepolijst

Staaldraadschaar, gesmeed, 
dat draadkabels knipt zonder 
te splijten

VDE-gekeurde tangen met geïntegreerde geïsoleerde  
bevestiginsghaak om een valbeveiliging aan te brengen

03 06 180 T 
verchroomd

Kombitang, met grijpzones voor 
plat en rond materiaal

08 26 145 T 
verchroomd

Spitse kombitang, slanke kop-
vorm voor gebruik in moeilijk 
toegankelijke werkzones

Artikel-nr. Benaming Hoeveel- 
heid

Beveiligingssysteem voor gereedschappen met bevestigingshaak:
Effectieve bescherming tegen ongevallen door neervallende gereedschappen

02 02 225 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

Kracht-Kombitang, 35 % kracht-
besparing tegenover traditionele 
combi tangen door geoptimali-
seerde overbrenging

08 22 145 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

Spitse kombitang, slanke kopvorm 
door het gebruik in moeilijk 
toegankelijke werkzones

09 02 240 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

Kabeltang ”Lineman’s Pliers”, 
amerikaans model, 50 % 
krachtbesparing ten opzichte van 
traditionele kombitangen  

09 12 240 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

09 12 240 T: met kabelintrekhulp 
en universele doorncrimp

12 52 195 Stript u isolatie of snijdt u zowel 
fijndraadse als massieve kabels  
van 0,08 tot 16 mm²

13 05 160 T 
verchroomd

Bedradingstang, voor het grijpen, 
buigen, knippen van draden en het 
krimpen van adereindhulzen

13 82 200 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

Elektro installatietang,  
multifunctionele tang voor  
de elektrische installatie

16 20 50 
Lemmet uit roestvrij 
staal  

Zakmes voor elektriciens 
Altijd bij de hand: het hoogwaardige 
universele mes

26 12 200 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

Platspitse tang met zijsnijder  
(telefoontang), hoog belastbare,  
elastische precisiepunten,  
vlak-ronde, lange bekken, recht

Artikel-nr. Benaming Hoeveel- 
heid

26 15 200 T 
verchroomd

Platspitse tang met zijsnijder  
(telefoontang), hoog belastbare,  
elastische precisiepunten,  
vlak-ronde, lange bekken, recht

26 22 200 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

Platspitse tang met zijsnijder 
(telefoontang),
hoog belastbare, elastische
precisiepunten, vlak-ronde,
lange bekken gebogen26 25 200 T 

verchroomd

38 35 200 T
verchroomd

Mechanicatang, uiterst buigvaste 
tangpunten, kruisvormig getande 
grijpvlakken, Punt gelast

70 05 160 T 
verchroomd

Zijsnijtang, slanke kopvorm voor 
gebruik in moeilijk toegankelijke 
werkzones; met valbeveiliging 
verkrijgbaar in compacte
160 mm en robuuste 180 mm 
lengte

70 05 180 T 
verchroomd

71 02 200 T 
zwart geatramen-
teerd

KNIPEX CoBolt® Compacte 
boutensnijtangen, erg grote 
snijcapaciteit bij geringe kracht-
inspanning

71 22 200 T 
zwart geatramen-
teerd

71 22 200 T: 20° afgeschuinde 
kop met eenzijdige lus en zijsne-
de voor het kort afsnijden

71 32 200 T 
zwart geatramen-
teerd

71 32 200 T: Uitsparing in 
het mes om dikkere draden te 
snijden

73 05 160 T 
verchroomd

KNIPEX X-Cut®, 
Compacte zijsnijtang, voor de 
hardste permanente belasting

74 02 200 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

Kracht-zijsnijtang,  
grote snijcapaciteit bij geringe 
krachtinspanning, met valbevei-
liging verkrijgbaar in de lengten 
200 mm en 250 mm74 02 250 T 

zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

74 22 200 T 
zwart geatramen-
teerd; kop gepolijst

12° afgeschuinde kop  
in de 200 mm lengte

Onze tangen met valbevei-
liging in een overzicht

De binnen liggende bevestigings-
haak garandeert ergonomie van 
het gereedschap

De opening in de greep van alle 
KNIPEX schroevendraaiers maakt de 
verbinding met ons gereedschaps-
borgsysteem mogelijk.

 Ons gereedschaps-beveiligingssysteem  
is ook geschikt voor ons uitgebreid gamma  
van VDE-gekeurde schroevendraaiers

Prijzen op aanvraag bij uw vakhandelaar.


