KNIPEX-Cobra
Bestel-nr.

+ 30 %

Cobra...matic
voor éénhandbediening

Cobra ES – extra slank

EAN
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benen met anti-slip
kunststof bekleed

1 1/4"

42 mm
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87 01 250

kop gepolijst,
benen met anti-slip
kunststof bekleed

kop verchroomd,
met tweekleurige
meer-componentengrepen

KNIPEX-Cobra
Waterpomptangen
6 uitvoeringen
voor werkstukken
tot 120 mm

met openingsveer

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

grijpvlakken met speciaalgeharde
tanden: steeds weer veilig grijpen
dankzij hoge slijtvastheid

Cobra…matic:
met ingebouwde veer voor
automatische snelverstelling

de ﬁjne verstelling maakt het
mogelijk de tang aan te passen aan
de meest uiteenlopende afmetingen
van werkstukken; prettige stand
van de handgrepen

doorgestoken scharnier: hoge
stabiliteit dankzij dubbele geleiding

klembeveiliging verhindert
verwondingen

zelfklemmend op buizen en moeren:
glijdt niet van het werkstuk af en
werkt krachtbesparend

gunstige hefboomwerking:
optimale krachtoverbrenging

Cobra ES:
bijzonder goede toegang tot het
werkstuk dankzij de slanke
bouwvorm in het hele kop- en
scharnierbereik

Uw dealer

gesmeed uit chroom-vanadium
elektrostaal, in olie gehard en
getemperd: hoog belastbaar

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Duitsland)
Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94
info@knipex.de
www.knipex.de

Nieuwe productvoordelen in de
lengtes 250 mm en 300 mm:
30 % meer capaciteit om te grijpen

L100 01177/01/04.08/2.500/NL Gedrukt in Duitsland

instelling door druk op de knop
direct op het werkstuk: snel en
eenvoudig te hanteren

gunstige positie van de hand
dankzij de geoptimaliseerd
ﬁjnverstelling
verbeterde toegang tot het werkstuk
sttuk
hoge belastbaarheid en slanke vorm
m

KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX-Cobra
Waterpomptangen
Grijpvlakken met
speciaal geharde tanden
= veilig grijpen dankzij
hoge slijtvastheid

+ 30 %

De Cobra pakt goed vast,
zonder afglijden, ook als er
veel kracht wordt gebruikt.

Zelfklemmend op
pijpen en moeren
= geen afglijden van het werkstuk,
geen gevaar voor verwondingen

Drukknopmechanisme
= instelling per knopdruk
direkt op het werkstuk

Fijninstelling
= optimale aanpassing
aan verschillende
formaten werkstukken
Doorgestoken scharnier
= zeer stabiel

De bijzondere vorm van de grijpvlakken
met speciaal geharde tanden garanderen
veilig werken. De Cobra heeft een uniek
instelmechanisme: door één druk op de knop
stelt het zich makkelijk en snel in op het
werkstuk. Niet meer met omwegen proberen
de juiste instelling te verkrijgen.

Klembeveiliging
= voorkomt verwondingen

In plaats daarvan bovenste bek op het werkstuk
leggen, op de knop drukken en onderste bek er
tegen aanschuiven. Heel erg eenvoudig. Het
doorgestoken scharnier zet zich vast en geen
verloop van de instelling, ook niet onder zware
druk. Ook hier is de Cobra gebruiksvriendelijk.

Benen bekleed
= anti-slip

De Cobra XL (lengte von 400 mm)
met een openingswijdte tot 95 mm
overtreft veruit de capaciteit van
een pijptang op de gelijke lengte
Tegen de draairichting geplaatste
tanden zorgen voor een zelfklemmend
effekt waardoor de tang niet van het
werkstuk kan afglijden

Werken aan
pneumatische pijpen

Mini-Cobra: het zakformaat met een volwaardige gereedschap functie.
Capaciteit tot Ø 30 mm

