
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Uw dealer

Het origineel  
in zakformaat.

De 150 mm  
sleuteltang.

    belastbaar, klein professioneel  
gereedschap voor fijne sleutel  
werkzaamheden

    kwaliteit en functionaliteit  
zoals bij de grote sleuteltang

    traploos klemmen van alle  
sleutelwijdten tot 27 mm

    14 instel mogelijkheden voor een  
optimale positie van de handgrepen

L1
00

 0
19

91
/0

1/
03

.0
9/

3.
00

0/
N

L 
 G

ed
ru

kt
 in

 D
ui

ts
la

nd
.

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

De 150 mm  
sleuteltang.

Het kleine professionele  
gereedschap met de  
kwaliteit en functionaliteit  
van de grote sleuteltang. 

Bestel-nr.
EAN 

4003773- Uitvoering Aantal instellingen

86 03 150 069676 kop vernikkeld, benen met kunststof bekleed 1" 27 14 150 175

86 05 150 069928 kop vernikkeld,  
met tweekleurige meer-componentengrepen 1" 27 14 150 195

gmm mm



De oplossing voor fijne  
mechanische werken:  
de mini-sleuteltang stelt zich 
op de kleinste werkstukken  
in – gewoon door op een knop 
te drukken! 

Alle sleutelwijdten tot een capaciteit 
van 27 mm worden traploos gegrepen. 
Zoals bij de grote sleuteltang werkt 
ook het 150 mm model spelingsvrij  
en compleet, zodat gevoelige  
oppervlakken niet beschadigd worden. 

De geoptimaliseerde handgreeppositie 
en een 10-voudige versterking van  
de handkracht zijn een bijkomende 
ondersteuning. 

Voor toepassingen:

  in industrie en handwerk  
bijv. schroeven, buigen,  
klemmen, houden

  bij sport en vrije tijd  
bijv. boordwerktuig/boot,  
duiken, tweewieler

  bij hobby en thuiswerk  
bijv. modelbouw, lijmwerken, 
kettingschakel sluiten

  in huis en tuin  
bijv. armaturen, meubelmontage, 
tuinapparatuur

De 150 mm sleuteltang  
          voor het draaien, buigen,  klemmen en vasthouden.

Universele mini-sleuteltang 
om te schroeven, te buigen, 
te klemmen en te houden.

Eenvoudig, zeker en efficiënt werken:  
14 instelmogelijkheden voor ergonomische positie  
van de handgrepen en verschillende werkstukgrootten. 

Originele KNIPEX-sleuteltang  
in zakformaat:

  uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, 
aandrukken en buigen van werkstukken 

  geen beschadiging van kanten bij gevoelige  
oppervlakken dankzij de spelingsvrije  
drukvlakken van de parallel werkende bekken 

  snelle instelling door op een knop te drukken, 
direct op het werkstuk

  geen ongewilde verstelling van de klembekken, 
geen doorschieten van het scharnier 

  de slag tussen de grijpbekken maakt een snel  
aantrekken en losmaken van schroefverbindingen 
mogelijk volgens het ratelprincipe 

  hoge klemkracht door de 10-voudige versterking 
van de handkracht

Afbeelding 1:1

86 05 150


