
QuickLock 

rychlé nastavení

jednou rukou:

Přesné umístění,

nezávislé přidržení 

a upnutí na trubce    

KNIPEX TubiX®  
Nástroj na řezání trubek
Rychlejší, snadnější a přesnější řezání

KNIPEX Quality – Made in Germany 
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Čtyři kroky k úspěchu – jak vám nástroj KNIPEX TubiX® na řezání trubek pomůže při práci

Díky vysoce kvalitním jehlovým ložiskům se řezné kolečko i čtyři vodicí válečky při řezání otáčejí 
takřka bez obtěžujícího tření – zvlášť snadné řezání trubek z nerezové oceli

Rychlá každodenní práce: rychlé jednoruční nastavení QuickLock umožňuje jedním stiskem palce 
posunout řezné kolečko vůči řezané trubce

KNIPEX TubiX® Nástroj na řezání trubek
Jednou rukou: snadné a rychlé dělení mědi,  
mosazi nebo vysokojakostních ocelí

 Systém QuickLock pro rychlé jednoruční  
nastavení – nasadit, uříznout – hotovo!

 Rychlé a přesné využití řezného kolečka  
u trubek různého průměru

 Pohodlí: snadné řezání díky vodicím válečkům  
a jehlovým ložiskům řezného kolečka

 > Pro řezání trubek průměru 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") při síle 
stěny až 2 mm 

 > Řezné kolečko z vysokojakostní oceli pro kuličková ložiska
 > Praktický systém rychlé výměny řezného kolečka – náhradní 
kolečko uložené pod krytem rukojeti

 > Precizní a snadno odejmutelný odjehlovací nástroj
 > Lehké a odolné kovové pouzdro z hořčíku

Odpružené řezné kolečko je  
možné jednou rukou snadno  

posunout a upevnit v poloze pro 
konkrétní průměr trubky

Řezné kolečko s jehlovými ložisky  
a odpružením je z vysoce kvalitní  

oceli pro kuličková ložiska a  
snadno se vyměňujePro řezání trubek z mědi, mosazi a  

nerezové oceli o průměru 6 - 35 mm 
(1/4" - 1 3/8") a síle stěny až 2 mm

Pro snadné řezání: přiložte otevřený nástroj 
KNIPEX TubiX®…

Posunutí řezného kolečka proti řezané trubce po-
mocí rychlého jednoručního nastavení QuickLock: 
nejrychlejší nastavení na různé průměry trubek

Rychlým otočením proveďte řez a ergonomickým 
modrým otočným kolečkem upravte nastavení…

hotovo! Je-li zapotřebí, začistěte okraj řezu
rozkládacím odjehlovacím nástrojem – téměř 
bez námahy

Celková délka se  
při práci nemění

NOVINKA

Č. výr.
EAN
4003773- mm Ø mm Ø palce g

90 31 02 SB 084686 180 6 - 35 1/4" - 1 3/8" 375

90 31 02 BK 084907 180 6 - 35 1/4" - 1 3/8" 375

90 39 02 V01  085874 Náhradní řezné kolečko INOX Cu pro 90 31 02 8

90 39 02 V02 085881 Náhradní odjehlovací nástroj pro 90 31 02 7

90 39 02 V03 086307 5x Náhradní řezné kolečko INOX Cu pro 90 31 02 25
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