
Kompaktní a robustnostní:  
modelová řada KNIPEX CoBolt®

U většiny pákových kleští máte k dispozici obrovskou sílu 
jen díky jejich velikosti. Ne tak u „kapesních pákových 
kleští” řady KNIPEX CoBolt®: Jsou praktické a přitom 
stejně účinné! Při svých malých rozměrech 160, 200 a 
250 milimetrů přestřihnou i ten tejtvrdší drát z pruži-
nové oceli – mají totiž přesná ostří a účinné klouby.

Praktická úchopová plocha
plocha pomáhá uchopit a tahat dráty

Vestavěná otevírací pružina
v modelech řady 32 (např. 71 32 200) 

usnadňuje časté stříhání – pro snadnější 
přepravu je možné ji zajistit

Hlava kleští
KNIPEX CoBolt® 71 41 200 je vyhnutá  

o 20° a umožňuje stříhat téměř u  
povrchu materiálu – už žádné  

odřeniny od drsných stěn!

20°Optimální přístup:
S kleštěmi KNIPEX CoBolt® můžete  
díky jejich úzké hlavě stříhat i tam,  

kam se s ostatními pákovými  
kleštěmi nedostanete

KNIPEX Quality – Made in Germany 



71 31 160

KNIPEX CoBolt® S – s vybráním
Malý silák, který 25x znásobí sílu vašeho  
stisku  – to pravé pro kulatý materiál

	Odolné	ostří	s vybráním	hned	napoprvé	snadno	 
prostříhne	i	ten	nejtvrdší	kulatý	materiál
	Extrémně	vysoký	řezný	výkon	v	praktické	délce	160	mm
	Malá,	úzká	hlava	pro	velmi	dobrý	přístup

 > Kompaktní a výkonné: stříhají čepy, hřebíky, nýty atd. do Ø 4,8 mm
 > Tvrdost břitů cca 64 HRC
 > Nízké vynaložení síly díky efektivní převodové mechanice
 > Laserem ošetřené ostří omezuje vyklouznutí stříhaného materiálu
 > S úchopovou plochou pod kloubem pro uchopení a tahání drátů od Ø 1,0 mm
 > Břity s výřezem pro jednodušší stříhání větších průřezů díky lepšímu páko-
vému efektu v blízkosti bodu otáčení

 > Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika 
stupních

Vybrání v ostří

Ideální pro kulaté materiály:  
KNIPEX CoBolt® s vybráním
Vybrání	umožňuje	při	stříhání	 
umístit	kulatý	materiál	blíže	 
ke	kloubu.	Vylepšený	pákový	 
převod	ještě	více	usnadňuje	 
práci	při	stříhání	i	velmi	 
tvrdých	materiálů.

K dispozici v délkách
160 mm – kat. č. 71 31 160 
200 mm – kat č. 71 31 200 
250 mm – kat č. 71 31 250

Ideální pro ploché materiály:  
KNIPEX CoBolt® bez vybrání
Ostří	bez	vybrání	zajišťuje	 
optimální	stříhání	plochých	 
materiálů.	Laserem	vypálené	 
drážky	na	ostří	také	brání	 
vyklouzávání	materiálu.

K dispozici v délkách 
160 mm – kat. č. 71 01 160 
200 mm – kat. č. 71 01 200 
250 mm – kat. č. 71 01 250

NOVINKA

Řezné hodnoty

Č. výr.
EAN
4003773- mm Kleště Rukojeti Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

71 31 160  084587 160 fosfátováno atramentolem na černo potaženo plastem 5,3 4,8 3,6 3,3 195
71 31 160 SB  085850 160 fosfátováno atramentolem na černo potaženo plastem 5,3 4,8 3,6 3,3 195
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