KNIPEX Quality - Made in Germany

KNIPEX SmartGrip®
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Automatische instelling op
het werkstuk
Optimaal voor frequente wissel
tussen verschillende afmetingen van
werkstukken
Slanke bouwvorm, geringe wijdte
van de grepen

KNIPEX Quality - Made in Germany

KNIPEX SmartGrip®, de waterpomptang
met automatische instelling

85
85 SmartGrip®

DIN ISO 8976

gepatenteerd

De instellingsprocedure
voor de aanpassing aan
het werkstuk gebeurt
automatisch met de
KNIPEX SmartGrip®!
Tang aanleggen, de grepen
samendrukken, klaar!

85 01 250

praktisch

veelzijdig

betrouwbaar

왘 automatische instelling op
het werkstuk door de tanggrepen eenvoudig samen te drukken - optimaal voor frequente
wissel tussen verschillende
afmetingen van werkstukken
왘 éénhandbediening voor linksen rechtshandigen
왘 vergrendeling maakt een
plaatsbesparend opbergen met
gesloten grepen mogelijk

왘 fijnverstelling voor steeds gunstige positie van de tanggrepen
왘 capaciteit:
voor moeren en bouten:
SW 10 - 36 mm
voor buizen: Ø 1/8" - 1 1/4"
왘 goede bereikbaarheid van het
werkstuk door de slanke vorm

왘 het scharnier is gemakkelijk te
verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
왘 het doorgestoken scharnier geeft
een hoge stabiliteit door de dubbele lagering aan beide zijden en
een stabiele verankering van de as
왘 zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk
af en werkt krachtbesparend
왘 grijpvlakken met speciaal
geharde tanden, Hardheid van
de tanden is ca. 61 HRC: dit
geeft een langdurig zeker grijpen door hoge slijtvastheid
왘 klembescherming verhindert
verwondingen
왘 gunstige hefboomwerking:
optimale krachtoverbrenging
왘 gering gewicht
왘 bijzonder sterk dankzij
gesmeede kwaliteit

Vergrendeling maakt een plaatsbesparend opbergen met gesloten grepen
mogelijk

Volautomatische instelling: geen omslachtig bepalen van de juiste
openingswijdte bij verschillend grote werkstukken (zoals bijv. de hier gemarkeerde
moeren en schroeven). En dat alles met één beweging.
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Dealer:

9 EAN-

9 Kop

9 Grepen

Code

9 Capaciteit
voor buizen
Inch

4003773-

061304

gepolijst

met anti-slip kunststof
bekleed

1 1/4”


voor moeren
(sleutelwijdte)
g
36 mm
340
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Slanke afmeting voor de goede bereikbaarheid tot het werkstuk met éénhandbediening.

