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87 01 400
KNIPEX Cobra® XL Szczypce do rur

 

Większy zakres chwytu, ale mniejsza waga niż w przypadku●

porównywalnych kluczy do rur
Szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za●

pomocą przycisku, bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się
szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do●

przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z●

chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami,●

twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne
chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy●

Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców●

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana●

wielostopniowo olejowo

Szczypce KNIPEX Cobra® XL i XXL oferują wydajność i komfort właściwy szczypcom do rur przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi i zwiększeniu
zakresu chwytu w stosunku do porównywalnych kluczy do rur. Szczypce Cobra® XL mogą chwytać np. złącze rurowe 2”, ważąc przy tym o 50%
mniej niż klucz do rur 2”, który dodatkowo dysponują o wiele mniejszym zakresem chwytu. Dzięki poręcznej długości 400 mm szczypce Cobra® XL
zmieszczą się w walizce każdego instalatora. Szczypce Cobra® XXL z zakresem chwytu do 4 1/2” zapewniają dużą rezerwę chwytania, ważąc przy
tym zaledwie tyle, co klucz do rur 2”.

Nr art. 87 01 400
EAN 4003773005636
Szczypce fosforanowane, szare
Główka polerowana

Rękojeści z tworzywa sztucznego,
powlekane

Pozycje regulacji 27
Zakres pracy dla rur
calowych (średnica) Ø
w calach

3 1/2

Zakres pracy dla rur
(średnica) Ø mm 90

Zakres pracy dla
nakrętek (po wierzch.)
mm

95

Długość mm 400
Masa netto g 1214

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach
technicznych

Precyzyjna regulacja za
pomocą przycisku:
szybko i wygodnie

Części zamienne
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Nr art. EAN  
87 09 400 4003773034391 Asortyment części zamiennych układu przestawiania do 87 400


