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Al meer dan 650.000 volgers wereldwijd – word u ook deel van de KNIPEX-community op Facebook,
Instagram en YouTube! 

U bent geïnteresseerd in spannende verhalen over onze tangen of ziet u afbeeldingen uit ongewone 
of ongebruikelijke perspectieven? Wij exploiteren onze sociale media met heel ons hart! Zo is er bijna 
dagelijks wel iets nieuws. Kent u bijvoorbeeld al de actuele uitgave van Workshop TV? Het direct 
delen van informaite met u, staat bij ons voorop. Wij verheugen ons over discussies over het vak, 
uw ideeën en meningen. Laat ons weten wat u prettig aan ons en onze tangen vindt en wat wij nog 
beter kunnen doen. In onze sociale media staan wij u bovendien met raad en daad voor u klaar Vraag 
ons wat u ons altijd al had willen vragen – wij zijn maar een paar klikken verwijderd!

  Knipex  worldwide    KNIPEXWerk

KNIPEX – samen een sterke community
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Bekroond voor onze 
betrokkenheid

 

„die economisch succes voorbeeldig com-

 

Meer over het onderwerp duurzaamheid vindt u ook op 
www.knipex.com

Germany’s Most Sustainable
Medium-sized Company

German Sustainability 
Award 2019

Geweldige presentatie op  
het POS: de nieuwe generatie 
KNIPEX-baliedisplays

doel hebben we voor onze baliedisplays een compleet nieuw
systeem ingevoerd.

liggen voor de hand en vereenvoudigen de verkoop. De displays 
bieden ruimte voor maar liefst 10 blisters of losse tangen in de 
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Kop Benen Instelposities Inch mm g

86 01 180 084273 180 grijs geatramenteerd gepolijst met anti-slip kunststof bekleed 15 1 ½ 40 230
86 02 180 084280 180 grijs geatramenteerd gepolijst met meer-componentengrepen 15 1 ½ 40 240
86 03 180 035466 180 verchroomd met kunststof bekleed 15 1 ½ 40 230
86 05 180 047162 180 verchroomd met meer-componentengrepen 15 1 ½ 40 250

Werken zonder beschadigingen op gevoelige oppervlakken Parallel drukken mogelijk, hier bijvoorbeeld bij een stekkerbehuizing

86 01 180

86 03 180

86 05 180

86 02 180

Sleuteltang – 180 mm lengte 
Nu geoptimaliseerd: de sleuteltang met  
meer capaciteit bij minder gewicht

 
 

 Gladde bekken voor de voorzichtige montage  
van oppervlakteveredelde armaturen – kan direct 
gebruikt worden op verchroomde delen!

 Praktische instelschaal: een gelaserde schaal  
 

Meer voordelen
 > Vervangt een complete set schroefsleutels, metrisch en inch
 > Nóg makkelijkere bediening door duidelijk gereduceerd gewicht,  
gegroefde tangendijen en slank klauwenprofiel met achtersnede

 >
van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije druk-
vlakken van de bekken

 > Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde 
verbinding tot stand komt

 > Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
 > Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

NIEUW

Grijpcapaciteit  
uitgebreid van 35 mm 
naar 40 mm
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Vier voordelen:

Gelaserde schaal:  

achterzijd
e inches

Rechtstreeks  

werken op 
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12 %

 minder gewicht
 in vergelijking met voorgaand model 
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Sleuteltang – 250 mm lengte 
Tang en schroefsleutel in één gereedschap

 
 

 Gladde bekken voor de voorzichtige montage  
van oppervlakteveredelde armaturen – kan direct 
gebruikt worden op verchroomde delen!

 Praktische instelschaal: een gelaserde schaal  
 

 > Meer voordelen van het sleuteltang assortiment zie pagina 4 

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Kop Benen Instelposities Inch mm g

86 01 250 082385 250 grijs geatramenteerd gepolijst met anti-slip kunststof bekleed 19 2 52 457
86 01 250 SB 082637 250 grijs geatramenteerd gepolijst met anti-slip kunststof bekleed 19 2 52 457
86 02 250 082392 250 grijs geatramenteerd gepolijst met meer-componentengrepen 19 2 52 468
86 02 250 SB 082644 250 grijs geatramenteerd gepolijst met meer-componentengrepen 19 2 52 468
86 03 250 033837 250 verchroomd met kunststof bekleed 19 2 52 462
86 03 250 SB 022091 250 verchroomd met kunststof bekleed 19 2 52 462
86 05 250 047841 250 verchroomd met meer-componentengrepen 19 2 52 485
86 05 250 SB 052029 250 verchroomd met meer-componentengrepen 19 2 52 485
86 06 250 082408 250 verchroomd geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest 19 2 52 515
86 06 250 SB 082651 250 verchroomd geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest 19 2 52 515

86 09 250 V01  084143 3 paar kunststof bekken voor alle 86 XX 250-modellen 18

Met bekbeschermers ook geschikt voor de meest gevoelige materialen

86 05 250

86 01 250

86 06 250

Werken zonder beschadigingen op gevoelige 
oppervlakken

De beschermbekken laten zich moeiteloos 
aanbrengen en lostrekken

Grijpcapaciteit  
uitgebreid van 46 mm 
naar 52 mm

Daarnaast verkrijgbaar: bekbeschermers set 
86 09 250 V01 – bestaande uit drie paar kunststof  
bekbeschermers

Veranderde kraag Veranderde greep

Verbeterede greepergonomie

De rode onderlegconstructie komt overeen met het voorgangermodel 

NIEUW
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Sleuteltang
Meer grijpcapaciteit – minder gewicht – meer comfort

De klassieker opnieuw uitgevonden
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78 06 125

Electronic Super Knips® VDE
Werken met gevoel tot 1000 V: fijne kniptang  
met een hoog vermogen en door VDE-geteste 
veiligheid

 Completeert uw VDE-verzameling

 > Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
 > Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor  
langere levensduur en ultra precisie snede ook de dunste draden

 > Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf  
Ø 0,2 mm door

 > Scharnier met scharnierpen uit edelstaal
 > Comfortabel werken door soepel scharnier
 > Met openingsveer en openingsbegrenzing
 > Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC
 > INOX-werktuigstaal

Voor gebruik bij spanningen tot 1000 VTot aan de punten nauwkeurig en effen doorknippen van zelfs de fijnste draden

Snijcapaciteiten

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Kop Benen Ø mm Ø mm g

78 06 125 084099 125   geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest 0,2 - 1,6 1,0 55
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Ons assortiment Electronic Super Knips®

is volledig in te zien op www.knipex.com. Hier een selectie:

78 03 125  
Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC

78 13 125 ESD  
Met draadklem, handgrepen elektrisch 
afleidend (dissipatief) ca. 54 HRC

78 23 125  
Snij hardheid ca. 54 HRC,  
bekken tot 60° gebogen

78 61 125 ESD  
Geschikt voor het knippen van glasvezel-
kabels, snij hardheid ca. 64 HRC

78 91 125  
Met draadklem, snij hardheid ca. 64 HRC, 
snijkant met zeer klein facet

NIEUW
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Electronic Super Knips® VDE
Optimale toegankelijkheid – in de smalste  
ruimten – getest voor spanningen tot 1000 V

 
voor de VDE-verzameling
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Om vlak te snijden, bijvoorbeeld om kabelbinders in te korten
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Kop Benen Ø mm Ø mm g

78 03 140 081647 140  gepolijst met meer-componentengrepen 0,2 - 2,1 1,2 77
78 03 140 ESD 081661 140   gepolijst met dissipatieve meer-componentengrepen 0,2 - 2,1 1,2 77
78 61 140 081685 140  gebruineerd met meer-componentengrepen 0,2 - 2,1 1,4 77
78 61 140 ESD 081708 140   gebruineerd met dissipatieve meer-componentengrepen 0,2 - 2,1 1,4 77

Schaarsnede met gecontroleerde  
microsnijkantverstelling voor langere  

levensduur en ultra precisie snede ook  
de dunste draden

78 03 140

78 61 140 ESD

Electronic Super Knips® XL 
Krachtige hefboomwerking, scherpe  
snijkanten: draden vanaf Ø 0,2 mm en het  
precies doorsnijden van kabelverbinders

 Aanvullende 15 mm langere versie:  

 > Precisiegeslepen snijkanten zonder facet, voor het nauwkeurig  
en effen doorknippen van de fijnste draden, bijvoorbeeld bij  
elektronica of fijnmechanica

 > Exact gevormde punten snijden ook aangrenzende draden  
vanaf Ø 0,2 mm

 > Met openingsveer en openingsbegrenzer voor comfortabel,  
ergonomisch en snel werken door het automatisch openen en  
aangename openingshoek

 > Uitzonderlijk eenvoudig in het gebruik voor energiebesparend  
werken dankzij het scharnier met een roestvaststalen bout

78 03 140 / 78 03 140 ESD
 > Duurzaam en roestvrij, vervaardigd uit INOX-chirurgisch staal,  
snij hardheid 54 HRC

78 61 140 / 78 61 140 ESD
 > Hoog belastbaar, vervaardigd van gebruineerd speciaal gereed-
schapstaal, snijkanten extra inductief gehard tot 64 HRC

Complementeerd het assortiment:
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Electronic Super Knips® XL
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Zijsnijtangen – 140 mm  
en 160 mm lengte
Onontbeerlijk, handig: de zijsnijtang van 140 mm 
lang met 20 % meer snijkracht dan voorheen

 De nieuwe generatie van de KNIPEX-klassieker  
met nog betere eigenschappen

 Geoptimaliseerde krachtoverbrenging voor 20 % 

 Slanke kopvorm met lange lemmeten voor gebruik  

 > Stabiele scharniervorm voor een gelijkmatige gang,  
een lange levensduur en hoge belastbaarheid

 > Uiterst precieze lemmeten, extra inductief gehard
 > Hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
 > Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
 > DIN ISO 5749

Snijcapaciteiten

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Kop Benen Ø mm Ø mm Ø mm g

70 01 140 013419 140 zwart  
geatramenteerd

gepolijst
met kunststof bekleed 4,0 2,8 1,8 126

70 01 160 013426 160 met kunststof bekleed 4,0 3,0 2,0 171
70 02 140 023098 140 zwart  

geatramenteerd
gepolijst

met meer-componentengrepen 4,0 2,8 1,8 150
70 02 160 034032 160 met meer-componentengrepen 4,0 3,0 2,0 206
70 05 140 039488 140 verchroomd met meer-componentengrepen 4,0 2,8 1,8 154
70 05 160 039600 160 verchroomd met meer-componentengrepen 4,0 3,0 2,0 207

70 05 160 T 080022 160 verchroomd met meer-componentengrepen en geïntegreerde  
bevestigingshaak 4,0 3,0 2,0 211

70 06 140 040293 140  verchroomd geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest 4,0 2,8 1,8 160
70 06 160 021995 160  verchroomd geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest 4,0 3,0 2,0 216
70 07 160 018155 160 verchroomd dompelgeïsoleerd, VDE-getest 4,0 3,0 2,0 227
70 26 160 018223 160 verchroomd geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest 4,0 216

Met de preciese snijkanten snijdt de zijsnijtang zachte en harde draden door – dunne Cu-draden
zelfs met de punten ervan

Stabiel precisie scharnier voor 
een soepele beweging en 

lange levensduur

Nu 20% meer 

snijkracht
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Hogere snijkracht – optimale krachtoverbrenging 

Nu vernieuwd, voor nog meer 
kracht en comfort
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Capaciteit mm2 AWG Aantal krimpprofielen g

97 53 18 082729 200  0,14 - 16 26 - 5 1 478
97 53 18 SB 082736 200  0,14 - 16 26 - 5 1 478

97 90 13         083474
Krimpassortiment met KNIPEX Twistor16® en adereindhulzen in TANOS MINI-systainer®  
Adereindhulzen 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2 1 1270

97 53 18

360° draaibare krimpkop voor de beste toeghankelijkheid ook in nauwe zones ® met accessoires in de praktische  
TANOS MINI-systainer®

360° draaibare 
krimpkop

KNIPEX Twistor16® 
Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen, 
met  draaibare krimpkop

 

 Krimpen van adereindhulzen vanuit praktisch  
elke werkpositie mogelijk

 > De krimptang stelt zich automatisch op de verschillende  

 > Aan beide zijden toegankelijke krimpopening, zeer lange 
adereind hulzen kunnen nageschoven worden

 > Persen van Twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² mogelijk
 > Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting  
(ontgrendelbaar)

 > Licht en handig gereedschap, handkracht versterkt door  
kniehefboommechaniek

 > Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit,  
oliegehard

 > Ook als 360°-rondom zonder zorgen-pakket: KNIPEX Twistor16® 
met accessoires in de praktische TANOS MINI-systainer®

97 90 13

NIEUW

Krimpt volautomatisch adereindhulzen met 
capaciteit van 0,14 tot 16 mm²
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KNIPEX Twistor16®

Doeltreffend – compact – hoge capaciteit

Flexibel door 360° draaibare krimpkop
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Kop Benen Ø mm Ø mm g

95 62 160 TC 082422 160 gepolijst met meer-componentengrepen 2,0 2,0 170
95 62 160 082354 160 gepolijst met meer-componentengrepen 6,0 4,0 170
95 62 160 SB 082712 160 gepolijst met meer-componentengrepen 6,0 4,0 170

Staaldraadschaar:
De staaldraadschaar knipt draad-
kabels tot Ø 4 mm en kabels zelfs 

tot Ø 6 mm

Staaldraadschaar: TC:
Door de schuine invoer op het lemmet 
plaatst u het versterkingskoord tot Ø 2 
mm ondanks de openingsbegrenzing 

gemakkelijker

Staaldraadschaar
Tot 30 % minder handkracht vereist:  
Bijzonder krachtig knippen bij kleine afmetingen

 Voor uiterst stevige draadkabels tot Ø 4 mm en  

 
aangemelde scharnierconstructie

 Gemaakt voor intensief gebruik: Gaat zeer  
lang mee en weegt slechts 172 g

Staaldraadschaar TC
Groote prestaties met kleine afmetingen:  
De speciale schaar voor bandenkoord

 Speciaal geoptimaliseerd voor precies knippen van 

tot Ø 2 mm
 Ergonomisch door laag gewicht en praktische  
openingsbegrenzing

 Gemaakt voor intensief gebruik: Gaat zeer lang  
mee en weegt slechts 172 g

Bekroond: Winnaar van de EISEN InnovationAward 2018

NU NIEUW:  De staaldraadschaar TC(Tyre Cord) speciaal voorbandenkoord

NIEUW
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Staaldraadschaar
Zeer krachtig snijden bij kleine grootte

Voor zeer stevige draadkabels tot  
Ø 4 mm en kabels tot Ø 6 mm
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Snijcapaciteiten

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Benen Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 01 160 082668 160 zwart geatramenteerd met kunststof bekleed 5,3 4,4 3,2 3,0 195
71 01 200 033165 200 zwart geatramenteerd met kunststof bekleed 6,0 5,2 4,0 3,6 335 
71 01 250 079637 250 zwart geatramenteerd met kunststof bekleed 5,6 4,0 3,8 465

Het gelaserde snijkanten  
vermindert het wegglijden  
van het snijmateriaal

KNIPEX CoBolt® S 
Compacte boutensnijtang 
Kleine reus met 25-voudig meer handkracht 

 Extreem hoog snijdvermogen in een handige 
160 mm lengte

 
toegankelijkheid

 >
etc. tot Ø 4,4 mm

 > Hoog belastbare, inductief geharde lemmet voor dunne, 
harde draden, schroeven en veren, snijdhardheid ca. 64 HRC

 > Geringe kracht vereist door efficiëntie overbrengings-
mechaniek

 > Het te snijden materiaal glijdt niet weg door gelaserd mes
 > Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf  
Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken

 > Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs 
oliegehard

71 01 250
® XL snijdt 

pianodraad tot Ø 4,2 mm

71 01 160  
Hoge snijdkracht bij een lengte van slechts 160 mm, ideaal voor kleine handen 

Onze KNIPEX CoBolt® familie:

71 01 200
Met 200 mm lengte de klassieker onder de compacte boutensnijtangen

Krachtig tot in de punten Slanke kop voor optimale toegankelijkheid Compact, licht en altijd erbij
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KNIPEX CoBolt® S
Compact en doeltreffend

Nu in handige 160 mm lengte
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm

Snijdwaarde golfpijpen 
Ø mm

Afstripcapaciteiten 
mm2 g

90 22 01 SB 082286 100 13 - 32 47
90 22 02 SB 082293 100 13 - 32 0,2 - 4,0 47

KNIPEX TwistCut® 
Kunststof buizen snel en veilig snijden

 Om gegolfde kunststof buizen zeker en snel  
te snijden met universele capaciteitswaarden  
van Ø 13 tot 32 mm

 Geen beschadiging van binnen liggende kabels  
of pijpen

 > Makkelijk inleggen, zeker en eenvoudig snijden zonder afval
 > Precieze snede zonder beschadiging door een unieke messenplaatsing 
met zijdelingse geleiding 

 > Goede toegankelijkheid door slanke vorm
 > Uit glasvezelversterkte, uit meer-componenten kunststof met zachte 
grijpzone 

90 22 02 SB
 > Met afstripmogelijkheden voor de dwarsdoorsneden 0,2 / 0,3 / 0,8 /  
1,5 / 2,5 / 4,0 mm2

 > Voor octrooi aangemelde positioneerstukken aan de afstripmoge-

 > Lengteschaal in de binnenzijde om de kabels gelijkmatig af te  
strippen, leesbaar voor rechts- en linkshandigen 

Ook voor beschermpijpen van aluminium compound pijpen in de sanitaire sector 
tot Ø 32 mm

Comfortabele bediening door afsluiting  
met vergrendelklink en opening door binnen 
liggende veer

90 22 02 SB: Ingespoten lengteschaal voor 
gelijkmatig isoleren op een uniforme lengte, 
leesbaar voor rechts- en linkshandigen

Zuivere snijdkant en geen beschadigingen van 
de binnen liggende kabels, omdat altijd boven 
op de as gesneden wordt

® samendrukken, met lichte druk draaien, klaar 90 22 02 SB: Praktische positioneerhulp  
vergemakkelijkt het aanbrengen van 
indivi duele draden voor het afstrippen 

90 22 01 SB 
Zonder afstipfunctie

90 22 02 SB 
Met afstripfunctie

Binnen liggende lemmeten  
met zijdelingse geleiding  
beschermen tegen verwondingen
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Ø 4,8 - 7,5 mm

 Ø 8 - 13 mm

CAT 5 - 7 UTP / STP

0,2 - 4,0 mm2

0,2 - 4,0 mm2

Afstripcapaciteiten

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm

ronde kabel 
Ø mm

geleider en snoerdraad
mm²

datakabel coax-kabel
Ø mm g

16 95 01 SB 079927 135  8 - 13 0,2 - 4,0 CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP / STP) 4,8 - 7,5 40 
16 95 02 SB  082910 135  8 - 13 0,2 - 4,0 CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP / STP) 4,8 - 7,5 40 

Vo
or

 lin
kshandigen

KNIPEX ErgoStrip® & KNIPEX ErgoStrip® L 
Universeel ontmantelingsgereedschap
Bekroond en ook voor de linkerhand:  
KNIPEX ErgoStrip® en KNIPEX ErgoStrip® L

 Geschikt voor het snel en precies ontmantelen en 
isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels en 
kabels voor vochtige ruimten (bijv.: NYM-kabels 

twisted-pair) en coax-kabels

-
den in de lengte van de mantel

 > Conisch smal toelopend gereedschap voor het bereiken  
van smalle ruimtes

 > Afstripmogelijkheden voor de dwarsdoorsneden 
0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²

 > Eenvoudig invoeren van geleiderkabels tijdens het afstrippen 
door positioneerstukken

 > Comfortabel inleggen van coax- en datakabels dankzij  
openingshulp

 > Meer-componenten design met zone van zachte kunststof 
voor een comfortabele bediening en een vaste grip

 > Behuizing uit stabiele, glasvezelversterkte kunststof

16 95 01 SB 
Versie voor rechtshandigen

16 95 02 SB 
Versie voor linkshandigen

Met verborgen mes in een aan de zijkant uitstekend gedeelte 
voor de duim voor  eenvoudige lengtessnedes

Ontmantelen van een coax-kabel

Praktische positioneerhulp vergemakkelijkt het inleggen  
van individuele draden voor het afstrippen

Ontmantelen van een NYM-kabel

Ontmantelen van een datakabel Aftstrippen van een coax-kabel
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Artikel-nr.
EAN
4003773- Strooibus bezet met Stuk Kleurserie

Capaciteit  
mm2 g

geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN-kleurencode
97 99 905 082446 30 Stuks blauw 0,25 70

30 Stuks turkoois 0,34
30 Stuks wit 0,5
30 Stuks grijs 0,75
30 Stuks rood 1

97 99 906 082453 50 Stuks wit 0,50 95
100 Stuks grijs 0,75
100 Stuks rood 1
100 Stuks zwart 1,5
50 Stuks blauw 2,5

97 99 907 082460 50 Stuks grijs 4 90
20 Stuks geel 6

 20 Stuks rood 10
10 Stuks blauw 16

geïsoleerde Twin-adereindhulzen volgens DIN-kleurencode
97 99 908 082477 50 Stuks grijs 0,75 95
 50 Stuks rood 1

50 Stuks zwart 1,5
50 Stuks blauw 2,5

97 99 909 082484 20 Stuks grijs 4 85 
10 Stuks geel 6
10 Stuks rood 10
5 Stuks blauw 16

niet geïsoleerde adereindhulzen
97 99 910 082491 500 Stuks 0,5 145

500 Stuks 0,75
400 Stuks 1
300 Stuks 1,5
200 Stuks 2,5

97 99 911 082507 150 Stuks 4 140
75 Stuks 6
75 Stuks 10
50 Stuks 16

97 99 906

97 99 908

97 99 910

Assortimentboxen voor  
adereindhulzen
Merkhulzen, „Made in Germany”

 gesloten worden

 > Handige en doorzichtige strooidoos
 > Draaibaar deksel om adereindhulzen uit te nemen
 >

97 99 905 / 97 99 906 / 97 99 907
 > Uitgerust met geïsoleerde adereindhulzen volgens  
DIN-kleurencode

97 99 908 / 97 99 909
 > Uitgerust met geïsoleerde Twin-adereindhulzen volgens  
DIN-kleurencode

97 99 910 / 97 99 911
 > Uitgerust met niet geïsoleerde adereindhulzen
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm g

16 20 50 SB 082705 Lemmetmaat 80 mm 85

Het zakmes voor elektriciens is snel bij  
de hand en geschikt voor alle gebruikelijke  
snijwerkzaamheden

Gemakkelijk te openen door praktische ribbels op het lemmet

handgreep kunt u een bevestiging aanbrengen

16 20 50 SB

Made in

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm g

95 05 10 SB 082125 160 144

95 05 10 SB

*tethered = vastgebonden

NIEUW

Schaar voor elektriciens
Universele schaar met krimpfunctie voor  
elektriciens

 Met krimpfunctie voor adereindhulzen

 > Precisiegeslepen met microvertanding voor zuiver snijden  
zonder wegschieten  

 > Krimpfunctie om adereindhulzen tot Ø 6,0 mm te persen
 > Met kunststof gordeltas
 > Greep met uit meerdere componenten bestaande omhullingen, 
 glasvezelversterkt

 > Lemmeten uit roestvrij staal, hardheid van de lemmeten 56 HRC

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

 Duurzaam en robuust: uiterst scherp lemmet van 
hoogwaardige kwaliteit – Made in Solingen

 > Ergonomische greep voor aangenaam vasthouden en geleiden
 > Handgreep van robuuste, schokbestendige kunststof
 > Goede krachtoverbrenging bij gebruik
 > Stabiel lemmet
 > Het oog aan het uiteinde van het mes voor aanbrengen van  
een bevestiging; ook geschikt voor KNIPEX Tethered Tools*

 > Lemmet van roestvrij staal

Geen afglijden door microtanden Geïntegreerde kabelsnijder Snel, eenvoudig krimpen Veilig opgeborgen en altijd klaar om te grijpen
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Artikel-nr.
EAN
4003773- Aantal g

00 19 72 V01 070832 Kabelverbinder-tangen set, 2-delig 350

 86 03 150 S02 Sleuteltang, tang en schroefsleutel in één gereedschap 1

 79 02 125 S1 Precisie elektronica-zijsnijtang 1

00 19 72 LE 070191 Gordeltas voor twee tangen tot 150 mm lang, leeg 1 65
00 11 V79 083443 Materiaal vanger voor 79 02 / 22 125 1 5

00 19 72 V01

De kabelverbinder kan met de bekken met laserprofiel veilig worden gegrepen en in elkaar  
worden gedrukt

gemakkelijk aan te brengen en blijft goed op de
tangkop

Met de elektronica-zijsnijtang de kop van de
kabelverbinder snijden...

...het afgesneden gedeelte zit veilig in de  
materiaalvanger

Alle randen op de kop van de tang zijn speciaal afgerond – onbedoelde schade aan de isolatie
wordt zo voorkomen

Perfecte aanvulling op de set: onze probleemoplosser

  Materiaalvanger voor zijsnijtang voor elektronica: Voorkomt dat losgesneden  
materiaal omlaag valt

   
te voorkomen

00 11 V79 79 02 125

79 02 125 ESD

79 22 125

79 22 125 ESD

Kabelverbinder doorknip-set
Veiligheid vóór alles: kabelverbinders 
verwijderen zonder de isolatie te beschadigen

 >
van de kabelverbinder grijpen, bijeen drukken, loslaten – geheel zonder 
snijden

 >
doorsnijden van kabelverbinders in zeer kleine ruimtes of als de kop van 
de kabelverbinder niet kan worden vastgehouden; ook geschikt voor het 
snijden van harde draden tot Ø 0,7 mm

Ook passend voor de 
volgende tangen:

NIEUW

NIEUW

Kabelverbinder tot  
max. 3 mm
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Artikel-nr.
EAN
4003773- Aantal g

00 20 72 V06 081937 Mini-tangenset in gereedschapsgordeltas, 2-delig 355

 08 22 145 Spitse kombitang 1

 87 01 150 KNIPEX Cobra®, Hightech-waterpomptang 1

00 19 72 LE 070191 Gordeltas voor twee tangen tot 150 mm lang, leeg 1 65

grijpen dankzij de hoge slijtweerstand

Punt blijft ook bij grotere verdraaikrachten vormstabiel

00 20 72 V06
KNIPEX Cobra®

op het werkstuk platte onderdelen dankzij eenzijdig bol rond 
grijpvlak

Mini-tangenset
Ons onverslaanbare duo, ook voor onderweg:  
snijden, grijpen, schroeven in een handzaam 
formaat

 
als kleine werkzaamheden

 > KNIPEX Cobra®

de knop direct op het werkstuk; met fijne verstelling voor optimale aanpas-
sing aan diverse werkstukgrootten tot Ø 27 mm

 >
slanke kopvorm met krachtige, puntige bekken; met snijkanten voor zachte, 
middelharde en harde draad tot Ø 2 mm

NIEUW
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KNIPEX presenteert de vernieuwde elektronica-zijsnijtangen,  
-voorsnijtangen en -grijptangen met doorgestoken scharnier.  
Of het nu gaat om duurzaamheid, krachtoverdracht of gevoel,  
de nieuwe modellen zijn compacter en in vele opzichten  
superieur:

 Verbeterde duurzame houdbaarheid door wijziging van het materiaal  
naar kogellagerstaal

 

 Meer gevoel: aanpassingen aan de tanggeometrie zorgen voor meer  
controle bij het werken

Meer vermogen, betere hantering, nieuw  
design: elektronicatangen van KNIPEX

Comfortabel werken  
door vervangbare, frictievrije 

openingsveer

Nieuwe ééncomponenthuls 
met betere grip voor meer 

comfort

Gecontroleerd, gevoelig gebruik 
van de tang dankzij de verhoogde, 

smalle kraag



 Nieuw   Verbeterd 27

12 74 180 SB

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm

Afstripcapaciteiten
Ø mm g

12 74 180 SB 082323 175 4,4 - 7,5 120

12 79 31 082682  1 paar reservemessen 12 74 180 SB

Dwarsdoorsnede door verlengkabel

Automatische afmantelingstang
Moeiteloos ontmantelen: voor meeraderige ka-
bels met een ongelijkmatige manteldoorsnede

 
en verlengkabels te strippen 

 Automatische aanpassing aan kabeldiameters  

 Geen beschadiging van de binnenste aders of van  
het beschermingsisolatie

 > Voor oliebestendige en halogeenvrije stuur- en sensor-/actuator- 
leidingen met kabelopbouw van meerdere draden

 > Geschikt voor zeer flexibele TPE-U-leidingen, PUR-en PVC-kabel-
ommantelingen, rubberen kabels zoals H05 etc.

 > Grote afstriplengte mogelijk
 >

 >

De gewenste afstriplengte kan eenvoudig afgelezen worden Complexe lemmetconstructie om ronde kabels precies en zonder beschadigingen te strippen 
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KNIPEX kofferassortiment
 Veelzijdig en ideaal voor hoge eisen

Onze gereedschapskoffers bieden altijd een ideaal 
evenwicht tussen een grote opslagruimte, stevige  
constructie, zo compact mogelijk afmetingen en een 
laag gewicht. Ze zijn afgestemd op de uiteenlopende 
eisen van vaklui en technici, en daarom verkrijgbaar  
in uiteenlopende afmetingen en uitrustingen.

 Nu in een nieuw design!
 

lange afstanden
 Voor lange levensduur en hoog belastbaar materiaal vervaardigd

voor de sectoren elektro of sanitair / verwarming / airco

“Robust23”

“Robust34”

“Robust45 Move”

 “BIG Twin”Meer informatie is te vinden 

op www.knipex.com
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Groot KNIPEX-logo op het deksel

Twee metalen kantelsloten en een  
cijfercodeslot vergrendelen het deksel Gedeeltelijk met praktische trolley-functie

Opschriftveld met twee stickers voor 
individuele markering

“BIG Twin Move”

“BIG Twin Move RED”

“BIG Basic Move”

“Basic”
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Kop Benen

Snijcapaciteiten Afstripcapaciteit

gØ mm mm² Ø mm mm²
13 62 180 081302 180 zwart geatramenteerd gepolijst met meer-componentengrepen 15 50 5,0 10 210
13 62 180 SB 081326 180 zwart geatramenteerd gepolijst met meer-componentengrepen 15 50 5,0 10 210

13 66 180 081319 180 verchroomd
geïsoleerd met meer-componenten-
grepen, VDE-getest

15 50 5,0 10 210

13 66 180 SB 081333 180 verchroomd
geïsoleerd met meer-componenten-
grepen, VDE-getest

15 50 5,0 10 210

13 66 180 T 081906 180 verchroomd
geïsoleerd met meer-componenten-
grepen, VDE-getest

15 50 5,0 10 210

13 66 180 T SB 081982 180 verchroomd
geïsoleerd met meer-componenten-
grepen, VDE-getest

15 50 5,0 10 210

KNIPEX StriX® 
Afstriptang met geïntegreerde kabelschaar: 
zuiver en zonder knellen snijden en schadevrij 
afstrippen met slechts één tang

 Afstriptang met kabelschaar – twee onontbeerlijke 
gereedschappen van de elektrische installatie  
in één tang 

 > Geïntegreerde kabelschaar om Cu- en Al-kabels zuiver en knelvrij  
te snijden

 > Universele instelling van de messen door een wartelschroef
 > Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
 > Afstrippen van enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof-  
of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² draaddoorsneden

 > Optische oriëntatiehulp om gangbare lengten te strippen  
(11 mm en 16 mm) door graduatie in de bek

 > Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed,  
meerstaps oliegehard

Geen onvrijwillige verstelling door borging met borgmoer

gangbare lengten (11 mm en 16 mm)

Inductief gehard  
precisiegeslepen

Inductief gerhard schaarlemmet, precisiegeslepen, voor het knelvrij snijden van koperkabels tot  
Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
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KNIPEX StriX®

Snijden en afstrippen in  
één gereedschap
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Benen Ø mm g

72 62 200 081913 200  zwart geatramenteerd met slanke meer-componenten grepen 6,0 375

Aanzicht van de achterzijde van de tang

Door het praktisch facetvrije  
precisie-snijkant wordt het materiaal

Kracht-vlaksnijtang 
Harde snijgereedschappen voor zacht  
materiaal: zachte metalen en kunststof  
moeiteloos vlak doorsnijden

 Om zachte metalen of dikkere profielen en  
componenten uit kunststof eenvoudig en vlak  
te knippen

 > Krachtenbesparend en vlak knippen, ook van dikke werkstukken, 
dankzij de zeer effectieve overbrengingsmechaniek met zeer geringe 
wrijving

 > Vrije ruimte voor de handen en vlak knippen door 20° gebogen kop
 > Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen 
voor comfortabel werken en veilig transport

 > Precisie-snijkanten voor zachte materialen
 > Lange levensduur door inductief op 59 HRC geharde snijkanten
 > Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Stroomrails uit koper worden zuiver en vlak afgesneden Ideaal om delen uit gegoten kunststof met grotere diameters vlak te knippen
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Kracht-vlaksnijtang voor 
zacht metaal en kunststof 
Makkelijk vlak knippen
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Stalen  
kern

Al-kabels

De buitenkant van deze bovengronds elektrici-
teitsleidingen bestaat uit lichte, zeer geleidbare 

aluminium draden, de kern uit zeer uitzettingsvaste 
stalen draden

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Benen Ø mm MCM g

95 32 340 SR 081241 340  gebruineerd met meer-componentengrepen 32 795 1300

95 39 340 01 081340 Zwenkmes reparatieset voor 95 32 340 SR 290

95 32 340 SR 

ACSR Bovengrondse kabelschaar 
voor elektriciteits leidingen (ratel-
principe)
Superieur snijvermogen bij een  
beperkte inspanning

 De bovengrondse kabelschaar  voor elektriciteits-
leidingen snijdt bovengrondse elektriciteitsleidingen 

Reinforced) tot een diameter van 32 mm  
 Doordat de kabelschaar zowel met één hand als twee 

 
en precies snijden

 > Handig en compact bij het hoogste prestatie
 > Extreem stabiele geleiding van het rondlopende mes aan beide zijden
 >
voor een keurige snede en een lange levensduur

 > Geringe krachtinspanning door tandkransaandrijving met twee gangen, 
met ratelmechanisme

 > Handgreep van het vaste been met steunvlak voor tijdens het snijden
 > Vergrendelingsmechanisme voor het transport met zeer gesloten gre-

 > Alle slijtdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdeel en kunnen  
vervangen worden

 > Speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit, meerstaps oliegehard

Enorme kracht bij een gewicht van slechts 1300 g
diameters
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Snijcapaciteiten

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Gereedschap Benen Ø mm mm² MCM g

95 32 315 A 078562 315  zwart gelakt met meer-componentengrepen 45 380 750 800 

95 36 315 A 078579 315    zwart gelakt
geïsoleerd met meer-componentengrepen, 
VDE-getest

45 380 750 800 

95 39 315 A 01 078586 Zwenkmes reparatieset voor 95 32 315 A en 95 36 315 A (Ratelprincipe)
95 39 315 A 02 078593 Vast mes reparatieset voor 95 32 315 A en 95 36 315 A (Ratelprincipe)

Inductief geharde en precisie  
gefreesde snijkant

95 36 315 A 

Kabelscharen (ratelprincipe)  
voor met staal gewapende kabels 
(SWA kabels)
Robuust, handig, stevig: voor met staal  
verstevigde kabels (SWA-kabels)

 Knipt met staal gewapende kabels tot een diameter 

met één hand als met twee handen worden gebruikt

 >  Eenvoudige bediening door gering gewicht (800 g) en compacte  
constructie (315 mm lengte) – kan ook in nauwe ruimtes gebruikt 
worden

 > Nauwkeurig geslepen inductief geharde snijkanten snijden glad en 
zuiver, zonder te vervormen

 > Innovatieve driegang-tandkransaandrijving met hoge overbrenging
 > Met steunvlak voor tijdens het snijden
 > Niet geschikt voor ACSR-kabels en draadkabels!
 > Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed,  
meerstaps oliegehard

Koperen geleiders

Kabelisolatie

Vulstof

Verzinkte staaldraad

Buitenmantel

Voorbeeld van een staal gewapende kabel
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Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Kop Benen

Afstripwaarden  
Ø mm

Afstripcapaciteit 
mm2 Ø mm Ø mm g

13 42 165 079675 165 zwart geatramenteerd gepolijst met meer-componentengrepen 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 176 
13 45 165 079682 165 verchroomd met meer-componentengrepen 8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 176 
13 46 165 079699 165  

 
verchroomd geïsoleerd met meer-componen-

tengrepen, VDE-getest
8 - 13 1,5 / 2,5 3,2 2,2 190

 
makkelijk en zonder beschadiging  

ontmantelen

13 46 165

Ontmantelingstangen
Veelzijdig en comfortabel: een echt allround 
talent binnen de elektra

 
afstrippen met één tang

 Geschikt voor het tijdbesparende ontmantelen en het 
strippen van isolatie van ronde kabels en kabels voor 
vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)

 Vereenvoudigd de toegang vooral tot diepliggende 
inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het 
optimaal gebogen snijvlak

 Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen  
dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop

 >  
1,5 en 2,5 mm²

 > Met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden,  
kleine schroeven en spijkers

 >  
voor hoge slijtvastheid

 > 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen
 > Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Isolatiegaten voor geleiders 1,5 en 2,5 mm²

Snijden van kabels tot Ø 13 mm Knippen bij inkorten van individuele geleiders Ontmantelen diep beneden in de inbouwdoos
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Gefreesde groef in de grijpzoneSnijdt meerdradige Cu-kabels tot 16 mm², spij-
kers tot Ø 3 mm en draadkabelvezels tot Ø 2 mm

Punt blijft ook bij grotere verdraaikrachten 
vormstabiel

Snijcapaciteiten

Artikel-nr.
EAN
4003773- mm Tang Kop Benen Ø mm Ø mm

 
Ø mm mm2 g

08 21 145 078951 145  zwart geatramenteerd gepolijst met kunststof bekleed 3,0 2,0 8,0 16 116 
08 22 145 078968 145  zwart geatramenteerd gepolijst met meer-componentengrepen 3,0 2,0 8,0 16 145
08 25 145 078975 145  verchroomd met meer-componentengrepen 3,0 2,0 8,0 16 145
08 26 145 079361 145  

 
verchroomd geïsoleerd met meer-componentengre-

pen, VDE-getest
3,0 2,0 8,0 16 145

08 26 145

Spitse kombitangen
Altijd erbij, overal nuttig: de veelzijdige tang 
voor onderweg

 Mini kracht-kombitang met spitse bekken. Voor alle 
courante installatie- en reparatie-werkzaamheden

 Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke  
zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits 
uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)

 Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen 
veilig te grijpen

 Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine 

vastgehouden en getrokken worden

 > De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
 > Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
 > Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
 > Lange levensduur en stabiele punten
 > Gesmeed uit speciaal gereedschapstaal in bijzondere kwaliteit,  
oliegehard
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0
Tang zwart
geatramenteerd,

1 grepen met
kunststof bekleed

2 grepen met
meercomponenten - 
grepen

3
Tang verchroomd,
grepen met
kunststof bekleed

4 Tang verchroomd

5
Tang verchroomd,
grepen met
meercomponenten - 
grepen

6
Tang verchroomd,  
grepen geïsoleerd met  
meercomponentengrepen, 
VDE-getest 
DIN EN / IEC 60900

7
Tang verchroomd,
grepen met dompelisolatie
uit kunststof,  
VDE-getest
DIN EN / IEC 60900

TANGEN-ABC

KOP / BENENOPBOUW VAN HET BESTELNUMMER

Uitvoering
v. b. kop

grepen
zwart
geatramen-
teerd

Lengte
v. b.
250 mm

Toevoeging
b.v. het
Tethered
Tools pro-
gramma

Type
v. b.
recht

Basismodel
v. b.
KNIPEX Cobra®

Hightechwater-
pomptangen

87 0 2 250 T

-
greephulzen gelaste bevestigingsogen voor de 

bevestiging van een vanhlijn of een adapterhuls

Voorbeeld voor het artikelnummer  
op de handgreep
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TANGEN-ABC

 Cu- + Al-kabel met meerdere 
draden, eendradig en meerdradig 

staaldraad

met staal gewapende  
kabels

ACSR (bovengrondse  
elektriciteitsleidingen)

zachte draad

halfharde draad

harde draad

pianodraad

vierkantkrimping

met openingsveer

met draadklem

hoek

PICTOGRAMMEN

gewicht

lengte

Inch / mm

halfronde bekken

gladde getande grijpvlakken

gladde getande grijpvlakken

 getande grijpvlakken

 kruisvormig getande grijpvlakken

 middensnijder

snijkant met facet

  snijkant met  
zeer klein facet

 snijkant zonder facet

De aangegeven maximale waarden geven altijd de capaciteitsgrens 

mogelijk tegen het scharnier aan wordt gelegd.

DRAADSOORTEN

Materiaalvoorbeelden Draadsoort Trekvastheid 
 N/mm2 kp/mm2

Koper, kunststof zacht  220 22

Nagel, spijker halfhard  750 75

Staaldraadvezels,  
staaldraad

hard  1800 180

Verenstaaldraad pianodraad  2300 230

ESD elektrisch afleidend,  
disspatief

geïsoleerd volgens IEC 60900, 
inzetbaar tot 
1000 V AC/1500 V DC

 VDE-gekeurd, ook 
DIN EN/IEC 60900

BK Tangen in een blister

SB Tangen op ZB-kaart

Nieuw

Verbeterd

Tips voor de verzorging
Een druppel olie op de hoogglans 
gepolijste vlakken en in het scharnier 
houdt uw tang in optimale staat en 
verlengt de levensduur!
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KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG werkt voortdurend aan de verdere 
ontwikkeling van alle gereedschap. Door productveranderingen en verdere  

 
 


