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Szczypce o zwiększonym przełożeniu do cięcia 
płaskiego do metali  miękkich i tworzyw sz-
tucznych

72

 Łatwe cięcie metali miękkich bądź grubszych profili i elementów z 
tworzywa sztucznego równo z powierzchnią

 > Przeznaczone do przecinania miękkich materiałów np. tworzywa 
sztucznego, aluminium, miedzi, ołowiu równo z powierzchnią

 > Możliwość cięcia grubych elementów z miękkiego metalu lub tworzywa 
sztucznego bez użycia dużej siły

 > Główka zakrzywiona pod kątem 20° z jednostronnym łącznikiem do 
cięcia płaskiego; zapewnia dodatkową przestrzeń dla wygodnego chwytu Precyzyjne ostrza bez  

ścięcia umożliwiają cięcie  
równo z powierzchnią

Widok tylnej strony szczypiec

Nr art.
EAN
4003773- mm Szczypce Rękojeści Ø mm g

72 62 200 081913 200  fosforanowane, czarne z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami 6,0 375

Electronic Super Knips® XL 78

 Wersja wydłużona dodatkowo o 15 mm:  
lepsza stabilność i wyższa wydajność cięcia

 > Do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice 
precyzyjnej

 > Przeznaczone zwłaszcza do przycinania opasek kablowych
 > Odpowiednie także do cięcia tworzywa sztucznego

78 03 140
Twardość ostrzy ok. 54 HRC; Stal nierdzewna

78 61 140
Twardość ostrzy ok. 64 HRC 
Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie 
Specjalna stal narzędziowa, hartowana wielostopniowo olejowo  

 

Cięcie z kontrolowanym mikroprzesu-
nięciem krawędzi tnącej pozwa- 
lającym na wyjątkowo precyzyjne 

cięcie nawet najcieńszych drutów oraz  
z  apewniającym długą żywotność

Nr art.
EAN
4003773- mm Szczypce Główka Rękojeści Ø mm Ø mm g

78 03 140 081647 140 polerowana z wielokomponentowymi nasadkami 0,2 - 2,1 1,2 95
78 61 140 081685 140 czernione z wielokomponentowymi nasadkami 0,2 - 2,1 1,4 95

Asortyment szczypiec o zwiększonym przełożeniu KNIPEX
Do cięcia elementów z miękkich materiałów takich jak tworzywo sztuczne, miedź, aluminium, ołów



Szczypce tnące boczne do  
tworzywa sztucznego 
DIN ISO 5746 72

 > Precyzyjnie wykończone lico główki
 > Do płaskiego odcinania odlewów z tworzywa sztucznego i nadlewów
 > Do równego odcinania miękkich materiałów, np. ołowiu
 > Ze sprężyną rozwierającą
 > Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

72 01 160
Z wydłużonym ostrzem 

Szczypce tnące boczne do światłowodów
(kabli z włóknem szklanym)

DIN ISO 5743   
72
51

Nr art.
EAN
4003773- mm Główka Rękojeści g

72 51 160 028031 160  
polero-
wana

z tworzywa sztucz-
nego, powlekane

166

Nr art.
EAN
4003773- mm Główka Rękojeści g

72 01 140 043713 140

 polerowana z tworzywa sztucznego, powlekane
125

72 01 160 041245 160 164 
72 01 180 046837 180 193
72 02 125 044215 125   polerowana z wielokomponentowymi nasadkami 109 
72 11 160 046813 160 45°  polerowana z tworzywa sztucznego, powlekane 156
72 21 160 046820 160 85°    polerowana z tworzywa sztucznego, powlekane 165 

72 11 160
45°         

72 21 160
85°         

72 51 160
     

 > Specjalnie zaprojektowane do cięcia światłowodów
 > Z wydłużonym ostrzem
 > Precyzyjnie wykończone lico główki
 > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie
 > Ze sprężyną rozwierającą
 > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo
 > Odpowiednie także do cięcia tworzywa sztucznego

72 01 160
  

72 02 125
  

Wydłużone ostrze (5 mm),
udoskonalone przełożenie (+25 %)

KNIPEX-Werk  
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal 
Niemcy

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

info@knipex.com 
www.knipex.com L1

00
 0

42
79

 P
L


