KNIPEX Quality - Made in Germany

KNIPEX-“Cobra” ES
De extra slanke waterpomptang

Zeer slanke vorm van de
kop en het scharniergedeelte
(in vergelijk met andere
waterpomptangen)
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Zeer slanke vorm van kop en
scharnier
Lange, spitse bekken
Geschikt voor het werken in
beperkte ruimtes

KNIPEX Quality - Made in Germany

KNIPEX -"Cobra" ES - de extra slanke
waterpomptang

87

87 KNIPEX-"Cobra" ES

DIN ISO 8976

gepatenteerd

87 51 250
왘 grijpvlakken met speciaal
geharde tanden, hardheid van
de tanden ca. 61 HRC
왘 klembeveiliging verhindert verwondingen
왘 gunstige hefboomwerking:
optimale krachtoverbrenging

Optimale toegang tot het werkstuk.
Ideaal voor service en onderhoud,
reparatie van apparaten, voertuigsector
en industrie

Bestelnr.
Lengte
mm

L100 01683/01/05.06/5.000/NL

9 Benen

9 Capaciteit
voor buizen
Zoll

4003773-

061267


voor moeren

gepolijst

met antislip kunststof
bekleed

1 1/4"

42 mm

g
325

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal /Duitsland
Tel: +49 2 02/47 94-0
Fax: +49 2 02/47 74 94
Internet: www.knipex.de
E-Mail: info@knipex.de
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Dealer:

9 Kop

Code

LIN

87 51 250

9 EAN-

Grijpt moeren tot een sleutelwijdte
van 42 mm

K

왘 zeer nauwkeurige instelling door
drukknop dankzij de 19 posities
rechtstreeks op het te bewerken
stuk voor een aanpassing aan de
verschillende afmetingen van de
werkstukken en een comfortabele positie van de grepen
왘 bijzonder grote bek opening
왘 het scharnier is gemakkelijk te
verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
왘 doorgestoken scharnier: hoge
stabiliteit dankzij dubbele
geleiding
왘 zelfklemmend op buizen en
moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend

DRU

왘 bijzonder goede toegang tot
het werkstuk dankzij de slanke
bouwvorm in het hele kop- en
scharnierbereik
왘 lange, spitse bekken:
bereik tot 42 mm
왘 ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten,
automobielsector en industrie
왘 zekere greep, ook aan vlakke
delen door het driepuntenoplegstuk
왘 capaciteit:
moeren SW tot 42 mm
buizen Ø1 1/4“

Vanwege de toenemende
compactheid van
onderdelen en apparaten
wordt de werkruimte
steeds kleiner. De eisen
aan grijpkrachten en
gereedschapscapaciteiten
worden echter niet
geringer. De KNIPEX"Cobra" ES maakt het
mogelijk ook in beperkte
ruimtes krachtig te
grijpen.

Fijninstelling door één druk op de knop:
snel en comfortabel

