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87 51 250
KNIPEX Cobra® ES Szczypce do rur bardzo wąskie

 

Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń,●

zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemyśle
Długie, ostro zakończone szczęki●

Szczególnie dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej●

konstrukcji całej główki i złącza
Pewny uchwyt również płaskich części dzięki wsparciu w trzech●

punktach
Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą●

przycisku
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
Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy●

Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu●

przestawieniu
Optymalne działanie dźwigni zapewnia duże przełożenie siły●

Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców●

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana●

wielostopniowo olejowo

Rosnąca kompaktowość elementów i urządzeń coraz bardziej ogranicza dostępną przestrzeń roboczą. Jednak wymagania wobec siły i zakresu
chwytania narzędzi nie maleją. Szczypce KNIPEX-„Cobra” ES pozwalają na silny uchwyt w małej przestrzeni.

Nr art. 87 51 250
EAN 4003773061267
Szczypce fosforanowane, szare
Główka polerowana

Rękojeści Z antypoślizgowego
tworzywa sztucznego

maks. rozwarcie
równoległe w mm mm 37,0

Maks. głębokość
chwytania mm mm 42,0

Pozycje regulacji 19
Zakres pracy dla rur
calowych (średnica) Ø
w calach

1 1/4

Zakres pracy dla rur
(średnica) Ø mm 32

Zakres pracy dla
nakrętek (po wierzch.)
mm

34

Długość mm 250
Masa netto g 328

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach
technicznych

Bardzo zwarta
konstrukcja całej główki
i złącza (w porównaniu
ze zwykłymi szczypcami
do rur)

Optymalny dostęp do
chwytanego
przedmiotu. Idealne do
prac serwisowych i
konserwacyjnych,
naprawy urządzeń,
zastosowań w branży
motoryzacyjnej i
przemyśle

Zakres pracy dla
elementów
sześciokątnych wynosi
34 mm

Precyzyjna regulacja za
pomocą przycisku:
szybko i wygodnie
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Części zamienne
Nr art. EAN  

87 09 01 4003773074724 Asortyment części zamiennych mechanizm przestawiania do 86/87 250/300 (bez
87 2)


