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 Inovativní stabilizační lišta s variabilně nastavitelnou 
délkou: univerzální použití, rychlejší výsledky, přesnější 
řezání

 Cílený tlak může působit na zadní část čepele  
bez rizika zranění; žádné riziko náhodného ohnutí  
nebo zlomení čepele

 Robustní odolné kovové pouzdro z hořčíku: lehké 
jako plast, pevné jako tlakově litý hliník

 Bezpečně upevněná čepel díky vysoce kvalitnímu  
zámku čepele: bezpečné uchycení při řezání, stisknutí  
a seškrabování

 > Praktický: délka 165 mm, hmotnost cca 111 g
 > Originální vybavení s vysoce kvalitními odlamovacími čepelemi, dvěma 
náhradními čepelemi v rukojeti, lze měnit bez použití nástrojů

 > Vhodné pro standardní typy čepelí 18 mm: hladké, zakřivené, s háčky
 > Pohodlně se vejde do ruky díky štíhlému tvaru a četným úchopovým zónám: 
pevná a protiskluzová rukojeť, pohodlné držení

 > Ploché, ergonomické samostatné posuvníky pro čepel a stabilizační lištu – 
posuvníky nelze ovládat náhodně

 > Spolehlivý držák čepele: čepel je bezpečně držena kaleným ocelovým kolíkem
 > Když je zadní konec rukojeti uzavřený, posuvník čepele a čepel nemohou 
vyklouznout

 > Připevňovací oko k ochraně nástroje pomocí systému KNIPEX Tethered Tools*

Dvě náhradní čepele v  
zabezpečené přihrádce  

v rukojetiZámek čepele odolný v tahu a 
uzamykací kolík čepele vyrobený 

z tvrzené oceli

Nastavení se samovolně nezmění 
díky plochým posuvníkům 
namontovaným v pouzdře

Robustní pouzdro z hořčíku s protisk-
luzovými úchopovými zónami

Vhodné pro všechny 
běžné 18mm odla-
movací čepele

Č. výr.
EAN
4003773- mm g

90 10 165 BK 087533 165 111

90 10 165 E01 087557 Sada náhradních dílů pro stabilizační lištu pro 90 10 165 BK

KNIPEX CutiX
Univerzální nůž 
Spolehlivý pomocník s individuálně  
nastavitelnou stabilizací čepele:  
čepel nelze náhodně ohnout ani zlomit

*Tethered Tools; tethered = připoutaný

Rychlá výměna čepele: čepele lze měnit bez použití nástrojů
pouhým stisknutím tlačítka.

Variabilní: V závislosti na vašich 
potřebách lze čepel použít jako 
pevnou nebo ohebnou.

bez stabilizace

se stabilizace

Ergonomický tvar s četnými úchopovými zónami  
zajišťuje bezpečnou a přesnou práci.

Inovativní stabilizace čepele umožňuje vyvinout  
bezpečnější tlak přímo na čepel.

90 10 165 BK



KNIPEX CutiX – Univerzální nůž

Přesné výsledky řezání bez  
ohýbání nebo lámání
Přesné. Ostré. Stabilní.

Špičková technika podrobně: 
inovativní stabilizace čepele,  

kvalitní materiály,  
důmyslný mechanismus



Skutečná velikost

Klešťový klíč XS

 100 milimetrů čisté  
uchopovací síly
Kompaktní. Šikovné. Všestranné.
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86 03 125

86 04 100

86 03 150

86 03 180

86 03 250

86 03 300

86 03 400

Díky velké páce a zpřevodování může Klešťový klíč XS  
všechno pevně sevřít, stisknout nebo držet.

I přes svou malou velikost udrží Klešťový klíč XS matice 
a rovnoběžné pracovní díly do 21 mm bezpečně a jemně.

Klešťové klíče XS jsou dostatečně malé, aby se vešly do kapsy, 
ale stejně užitečný jako malá gola sada.

 Optimální přístupnost i ve stísněných prostorách: 
obzvláště kompaktní design, velmi úzká hlava

 Jednoruční jemné posuvné nastavení pro jednoduché 
přizpůsobení všem velikostem pracovních dílů

 > Ohromný úchop nástroje s délkou pouhých 100 mm: 
paralelní pohyb čelistí plynule uchopí vše do šířky 21 mm napříč 
plochým materiálem

 > Robustní posuvný kloub nabízí dobrou stabilitu a odolnost
 > Hladké čelisti pro jemnou montáž citlivých tvarovek a dílů s jemnou 
povrchovou úpravou: lze použít přímo na chrom díky hladkému kon-
taktu s celým povrchem

 > Všestranné oblasti použití: přesné inženýrství, instalatérství, nezbytná 
součást jakékoli sady nářadí pro jízdní kola nebo motocykly, EDC 
(Every Day Carry, každodenní potřeba), výroba modelů

 > Kryt chrání prsty před skřípnutím
 > Jemné nastavení v 10 polohách

Klešťový klíč XS
I když měří pouze 100 mm, šířka přes plochý  
materiál je 21 mm šrouby jemně utáhnete nebo  
uvolníte; pracovní díly lze bezpečně držet,  
stisknout nebo ohnout

Č. výr.
EAN
4003773- mm Kleště Rukojeti

Nastavitelných 
pozic Ø palce mm g

86 04 100  087281 100  
 

chromované hrubý povrch 10 3/4 21 70

86 04 100 BK  087298 100 hrubý povrch 10 3/4 21 70

86 03 125 077497 125 potaženo plastem 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

Uspořádáno vzestupně podle velikosti – naše řada klešťových klíčů

NOVINKA
od 07. 2021



8

180°

 Novinka

Č. výr.
EAN
4003773- mm

Střižné hodnoty pro HT a plastové trubky 
Ø mm

Střižné hodnoty pro těsnicí objímky
Ø mm g

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

90 22 10 E01  087564 Náhradní nože pro 90 22 10 BK 7

 Důmyslný nástroj na řezání trubek: řeže trubky bez 
pilin a pohodlně se vejde do dlaně

 Může řezat vysokoteplotní plastové odtokové 
trubky a elektrická vedení během okamžiku

 Lze jej použít k řezání těsnicích objímek během ko-
nečné montáže – v blízkosti stěn, splňují standardy

 > Řeže nevyztužené plastové trubky Ø 20–50 mm o síle stěny  
až 2,4 mm

 > Řeže trubky rychle, čistě a bez pilin
 > Řeže těsnící objímky cca 2–3 mm od stěny
 > Rotační nožová jednotka pro řezání plastových trubek (čepel  
uprostřed) nebo těsnicích objímek (čepel na vnější straně)

 > Se zajišťovacím mechanismem pro bezpečnou přepravu
 > Dvě náhradní čepele uložené uvnitř nástroje
 > Nástroj ze stabilního, vyztuženého plastu, nožová jednotka z  
tlakově litého zinku

 > Čepele ze speciální chirurgické nerezové oceli – vyrobeno  
v Solingenu

Praktické, rychlé a čisté: plastové trubky lze řezat během okamžiku a odřezky jsou bezpečně 
drženy v nástroji.

KNIPEX BiX®  
Nástroj na řezání plastových  
trubek 
Praktický nástroj pro instalatéry a  
elektrikáře: rychle a efektivně řeže  
plastové trubky a těsnící objímky

Jedinečná konstrukce rotační nožové jednotky znamená, že odkapávací a těsnící pouzdra mo-
hou být spolehlivě uříznuta 2 až 3 mm od stěny, aby bylo možné bezpečně odčerpat vlhkost.

Made in

Dodržujte standardy DIN 18534 ve své práci:
Odkapávací a těsnící pouzdra chrání stěny před dlouhodobým 
poškozením netěsnostmi.

Variabilní nožovou jednotkou lze otočit 
v případě potřeby o 180 stupňů.

Modrá západka umožňuje 
bezpečné zajištění nástroje  
KNIPEX BiX® při přepravě.

90 22 10 BK



KNIPEX BiX® – Nástroj na řezání plastových trubek 

Čistý řez jedním pohybem
Kompaktní. Všestranné. Rychlé.

Čepel uprostřed:
Běžné řezání různých  
průměrů trubek

Čepel na vnější straně:
Řezání těsnící objímky 

v blízkosti stěny
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82 01 200

82 02 200

 Jedinečná kombinace: funkce předního a bočního 
úchopu, průvlečný kloub, seřízení pomocí tlačítka

 Velmi tenké kleště vám umožní pracovat i ve 
stísněných instalačních prostorách, s úzkou zónou 
k otáčení při dosahování rychlých výsledků

 Přední čelist s vysokým úchopem s robustními zuby 
a vysokým převodovým poměrem na špičce

 > Velký přední a boční úchop pro průměry šířky plochého  
materiálu 4–22 mm

 > Spolehlivý čelní úchop plochých pracovních dílů díky  
tříbodovému systému

 > Sevření, utahování a povolování šroubů s opotřebovanými 
hlavami a závity

 > Posuvný kloub nastavitelný v pěti krocích s nastavením  
pomocí tlačítka pro přesné nastavení tloušťky úchopu

 > Zarážka sevření snižuje riziko skřípnutých prstů
 > Odolné a trvanlivé díky robustnímu průvlečnému kloubu
 > Kované z chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji, 
zuby také indukčně kalené na cca 61 HRC

Optimalizovaná geometrie čelistí: 
dvouzónová čelist s protilehlým  
zarovnáním zubů – maximální úchop  
při povolování a utahování.

Pohodlné a spolehlivé: 
Tlačítko umožňuje seřídit tloušťku 
úchopu v pěti krocích přímo na 
pracovním dílu a poté bezpečně 
zacvakne na místo, aby se zabrá-
nilo náhodnému posunutí!

KNIPEX TwinGrip 
Kleště s posuvným kloubem
Ùčelové řešení pro uvízlé pracovní díly, 
jako jsou šrouby a vruty

Kleště KNIPEX TwinGrip umožňují flexibilní nastavení úchopu 
v pěti polohách…

…a polohu je možné rychle změnit stisknutím tlačítka. Průvlečný kloub je robustní a flexibilní, takže kleště mohou 
uchopit pracovní díly v rozmezí 4–22 mm.

od 09. 2021

Č. výr.
EAN
4003773- mm Kleště Hlava Rukojeti

Nastavitelných 
pozic Ø palce Ø mm palce mm g

82 01 200 087243 200
fosfátováno 
atramentolem 
na černo

leštěno

potaženy plastem který 
brání sklouzávání

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
s vícesložkovými návleky

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 – Kleště s posuvným kloubem

Zepředu nebo z boku –
zvládnou všechno
Flexibilní. Šikovné. Silné.

Ozubené úchopové plochy  
podél podélné osy kleští 
umožňují sevřít opotřebené 
šrouby nebo vruty pevně  
zepředu
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Kufr na nářadí  
„Robust23 Start“ Elektro
Robustní kufr na nářadí se základním  
nářadím pro elektromontéry

 Vybaveno 6 nástroji KNIPEX, celkem 
24 značkovými nástroji

 Pro velmi náročné podmínky použití: 
prachotěsný, vodotěsný, vzduchotěs-
ný a odolný vůči teplotám

 Max. zatížitelnost: 25 kg
 Objem: 23 litrů

 > Kufr vhodný pro leteckou přepravu, z odolného 
polypropylénu

 > Dva panely na nářadí ze špínu odpuzujících 
dutých komorových plátů z PP s kapsami na  
nářadí a pásky

 > Dno ve tvaru vaničky s hliníkovými vložkami
 > Automatický ventil pro vyrovnání tlaku
 > Odolný vůči teplotám od - 30 °C do +80 °C
 > Zařízení pro visací zámek
 > Rozměry, vnější (š × v × h):  
470 × 370 × 190 mm;  
rozměry vnitřní (š × v × h):  
437 × 307 × 172 mm

Automatický ventil pro 
vyrovnání tlaku

Hliníková přepážka pro 
individuální dělení 
spodní přihrádky

Se zařízením pro zajištění visacím zámkem 
(zámek není součástí dodávky)

Extra uspořádání: horní panel na  
nářadí lze osadit z obou stran,  

takže je zde prostor pro celkem  
34 robustních kapes na nářadí

Dostatek úložného 
prostoru: 
dělitelná spodní přihrádka 
nabízí dostatek prostoru pro 
další nářadí, měřicí nástroje  
a spotřební materiál.
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Č. výr.
EAN
4003773- Počet

Jmenovitý 
rozměr g

00 21 34 HL S2  087366 Kufr na nářadí „Robust23 Start“ Elektro, 24 dílné 6800
    26 16 200 Půlkulaté kleště s břity

KNIPEX

1 200 mm

 70 06 160 Boční štípací kleště 1 160 mm
   11 06 160 Odizolovací kleště s otevírací pružinou 1 160 mm

 97 78 180 Lisovací kleště na koncové dutinky 1 180 mm

16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Univerzální odizolovací nástroj 1 135 mm

16 20 165 SB Nástroj pro odstraňování plášťů 1 165 mm
Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou

Wera

1 PH1 x 80 mm
Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou 1 PH2 x 100 mm

Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou, Pozidriv® 1 PZ1 x 80 mm

Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou, Pozidriv® 1 PZ2 x 100 mm

Šroubovák pro šrouby s drážkou 1 2,5 x 80 mm
Šroubovák pro šrouby s drážkou 1 3,5 x 100 mm
Šroubovák pro šrouby s drážkou 1 5,5 x 125 mm

  Šroubovák pro šrouby s drážkou 1 6,5 x 150 mm
Sada šestihranných klíčů 1 1,5 - 10 mm
Lihová vodováha typ 70 TM 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

Přehled obsahu

Nepřízeň počasí? Žádný problém: „Robust23 Start“ Elektro je odolný vůči vysokým teplotám, 
prachu a vodě.

Stabilita znamená univerzálnost: pokud se valí jedna pohroma za druhou, „Robust23 Start“ 
Elektro lze použít i jako sedátko.

Něco navíc: s univerzální  
odizolovací nástroj
KNIPEX ErgoStrip® 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 dílné

Stabila
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 Vždy po ruce, vždy užitečné: Klešťový klíč XS a 
KNIPEX Cobra® XS v praktické ledvince

 Pouzdro na nářadí vyrobené z odolného polyes-
teru, se suchým zipem a sponou na opasek

 > S klešťovým klíčem XS: délka nástroje 100 mm, paralelní 
otvírání čelistí jemně drží šířku až 21 mm napříč plochým  
materiálem

 > S kleštěmi KNIPEX Cobra® XS: délka nástroje 100 mm,  
uchopení kulatých pracovních dílů do 28 mm, se samo-
svorným efektem

 > Rozměry (š x v x h): 30 x 110 x 45 mm

Č. výr.
EAN
4003773- Počet g

00 20 72 V04 XS   087328 KNIPEX Sada minikleští XS v nástrojové kapse na opasek, dvoudílná 175

86 04 100        Klešťový klíč XS, kleště a klíč v jednom nástroji 1

 87 00 100 KNIPEX Cobra® XS, špičkové kleště na vodní čerpadla 1

00 19 72 XS LE     087335 Kapsa na nářadí na opasek, prázdný 1 45

Sada minikleští XS v ledvince

Velké věci někdy přicházejí  
v malých balíčcích
Kompaktní. Praktické. Robustní.

Oba nástroje jsou bezpečně uloženy v praktické brašně na nářadí díky robustnímu upevnění na 
suchý zip – a přitom stále po ruce.

Úžasná flexibilita: samosvorný efekt kleští KNIPEX Cobra® XS umožňuje extrémně bezpečně 
uchopit kulaté materiály až do Ø 28 mm – a díky své velmi tenké hlavě mohou také přidržet 
malé komponenty.

Široký a přesný úchop: protože čelisti vždy svírají paralelně, jsou kleště XS obzvláště šetrné na 
šestihranné hlavy s dekorativními povrchy o šířce až 21 mm napříč plochým materiálem.

00 20 72 V04 XS

00 19 72 XS LE
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Symboly

Obalová jednotka

SB Kleští na kartě pro samoobslužný 
prodej

BK Kleště v blistru                                               

ESD
Elektricky odvádějící, disipativní

Izolace podle IEC 60900, použitelné  
do 1000 V AC/1500 V DC

Certifikace VDE, rovněž podle GPSG

Vícežilový kabel Cu + Al,  
jedno a vícevodičový

Drátěné lano

Kabel z plochého pásu

Kabel armovaný ocelí

Kabely ACSR

Měkký drát

Polotvrdý drát

Tvrdý drát

Pružinový drát

Čtyřhranné lisování automaticky

Hexagonální lisování automaticky

Čtyřtrnové lisování

Trnové lisování

Lichoběžníkové lisování

Oválné lisování

F lisování

Lis s lichoběžníkovým důlkem

W lisování

Hexagonální lisování

Čtyřhranné lisování

Tyco lisování

Western lisování

Lichoběžníkové lisování čelní

6-hranu

Šroub s vnitřním šestihranem

Šroub s drážkou

Šroub s křížovovou drážkou

Šroub s křížovou drážkou PlusMinus 

Šroub s křížovou drážkou Pozidriv

Torx

Vnější čtyřhran 3/8"

Vnější čtyřhran 1/2"

Vnitřní čtyřhran 3/8"

Vnitřní čtyřhran 1/2"

Vnitřní šestihran

Dvojitý šestihran

S otevírací pružinou

S drátěnou svorkou

Vnitřní kroužek

Vnější kroužek

Rozpěrný kroužek, rovný

Rozpěrný kroužek, šikmý

Upínací kroužek

Ploché čelisti

Ploché, úzké čelisti

Půlkulaté čelisti

Kulaté čelisti

Úhel zahnutí čelistí

Plochy čelistí hladké

Hladké – ozubené čelisti

Plochy čelistí ozubené

Plochy čelistí s křížovým ozubením

Středový břit

Břit s fasetou

Břit s malou fasetou

Břit s velmi malou fasetou

Břit bez fasety

Pro plošné stříhání měkkých 
materiálů

Mechanicky testováno podle 
zákona  
o bezpečnosti přístrojů a výrobků

V souladu s evropskou směrnicí

Označení WEEE (elektrická a 
elektronická opotřebovaná zařízení/
odpad)
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KNIPEX-Werk 

C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal 
Německo

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

info@knipex.com 
www.knipex.com
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KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Německo) 

Všechna práva vyhrazena. Přetisk, kopírování a překlady jsou povoleny pouze  
s naším písemným svolením.

Společnost KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG stále pracuje na dalším vývoji 
všech nástrojů. V důsledku změn produktů a dalšího vývoje jsou vždy možné 
technické změny. Z údajů, vyobrazení, popisů a rozměrů v tomto ceníku proto 
nelze vyvozovat žádné nároky.

Za tiskové chyby a omyly neručíme. 
Vytištěno v Německu

Všechny názvy produktů,  
loga a značky jsou majetkem  
příslušných vlastníků.


