Beproefde klassieker – nog beter.
®

®

Alligator met 30 % meer grijpcapaciteit.

geoptimaliseerd verstelmechanisme
hanisme
nu met 9 instelposities
verbeterde toegankelĳkheid
tot het werkstuk door de
slankere kopvorm
capaciteit nu: tot 46 mm sleutelwĳdte,
buizen tot 2“ diameter

KNIPEX Quality – Made in Germany

Alligator
drievoudig geoptimaliseerd.
®

88 01 250

Beproefd gereedschap nog beter!
®

KNIPEX heeft de grijpcapaciteit van de Alligator met 30 %
uitgebreid, nu kunnen 9 in plaats van 7 posities ingesteld
worden. De waterpomptang ligt nog beter in de hand en
komt gemakkelijker bij moeilijk toegankelijke werkstukken
omdat de kopvorm slanker geworden is.
Zeskantbouten/moeren grijpt de Alligator® tot een
sleutelwijdte van 46 mm, de capaciteit bij buizen is
zelfs 2" – aanzienlijke waarden voor een 250 mm
gereedschap!

®

EAN
4003773-

Uitvoering

mm

Aantal
instellingen

mm

g

88 01 250

022992

kop gepolijst,
benen met anti-slip kunststof bekleed

88 02 250

019282

kop gepolijst,
met tweekleurige meer-componentengrepen

2“

46

9

250

355

88 03 250

005742

kop verchroomd,
benen met anti-slip kunststof bekleed

2“

46

9

250

315

88 05 250

035497

kop verchroomd,
met tweekleurige meer-componentengrepen

2“

46

9

250

355

88 06 250

039303

kop verchroomd, geïsoleerd met tweekleurige
meer-componentengrepen, VDE-getest

2“

46

9

250

375

88 07 250

019343

kop verchroomd, benen geïsoleerd met
dompelisolatie uit kunststof, VDE-getest

2“

46

9

250

420

Uw dealer

2“

46

9

250

320

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
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Bestel-nr.

+ 30 %

Beproefde Alligator met nieuwe voordelen:
verbeterde toegankelijkheid tot het werkstuk door
de slankere kopvorm
ergonomisch geoptimaliseerde grepen voor een
verbeterende bediening
doorgestoken scharnier voor hoge stabiliteit door
dubbele geleiding
zelfklemmend op buizen en moeren; glijdt niet
van het werkstuk en werkt krachtbesparend
klembeveiliging voorkomt verwondingen
gunstige hefboomwerking, daardoor optimale krachtoverbrenging
grijpvlakken met speciaalgeharde tanden (ca. 61 HRC)
duurzaam veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid
chroom-vanadium staal, gesmeed, in olie gehard

