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NOVÉ PRODUKTY PRE ROK 2022



Ochranné čeľuste pre KNIPEX Cobra

4

 @knipex_official      Knipex      KNIPEXWerk

1   KNIPEX NexStrip®

Multifunkčný nástroj pre elektrikárov 

Maximálna rezná kapacita 10 mm 2, maximálna  

kapacita odizolovania 10 mm2 a kapacita lisovania  

až 4 mm2 / 2 x 2,5 mm 2
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2   Automatické lisovacie kliešte  
pre vodičové dutinky
Šesťhranný lis pre vodičové dutinky   

16 mm  a 2 × 10 mm 
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3   KNIPEX DP50   
Nástroj na rezanie plastových odpadových trubiek 

Rezanie a zrazenie hrán plastových trubiek do Ø 50 mm 
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4   KNIPEX TubiX XL   
Nástroj na rezanie trubiek  

Rezanie kovových trubiek do Ø  76 mm 
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®

Uvedené ceny sú PC s DPH.



KNIPEX NexS t r i p  – Multifunkčný nástroj pre elektrikárov

  
strihanie, odizolovanie a lisovanie

ňuje spolahlivé odizolovanie za 
všetkých podmienok vrátane extrémnych 
teplôt alebo špeciálnych izolačných 
materiálov.
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®

Kombinácia 3 v 1:

Funkcia jemného nastavenia umož-

Multifunkčný nástroj pre elektroinštalácie



Štvorcový lisovací profil pre vodičové dutinky 
Ø 0,25 až 4 mm².

KNIPEX NexStrip®

Multifunkčný nástroj pre elektrikárov

Nástroj pre odizolovanie s tromi funkciami: odizolovanie 
drôtov do 10 mm2, kapacita lisovania 4 mm 2 a 2 x 2,5 mm 2 
a kapacita strihu 10 mm2
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 >

 >

správný lisovací tlak.

S nožnicami na káble až do 10 mm².

Automatické odizolovanie až do 10 mm².

4 mm2 x 2,5 mm2 2,5 mm2 0,5 mm 2 0,25 mm2

Od 07.2022
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Presné odstraňovanie izolácie: automaticky sa prispôsobuje
priemeru kábla a zaisťuje konzistentnú dĺžku odizolovania
pomocou nastaviteľného dĺžkového dorazu, najmä pri
opakovaných prácach

Perfektné lisovanie: rýchle a rovnomerné štvorcové lisovanie
dutiniek, račňový systém zaručuje požadovaný lisovací tlak

Viaczložkové rukoväte zaisťujú nekĺzavú a pohodlnú
manipuláciu

Rýchle, precízne štvorcové lisovanie jednovodičových dutiniek podľa normy
DIN 46228 (časť 1 + 4), samonastaviteľné pre veľkosti 0,25 – 4 mm² /
2 x 2,5 mm² – umožňuje rýchle lisovanie rôznych veľkostí.

Odizolovanie s jemným nastavením – na optimálne prispôsobenie zvláštnym 
materiálom alebo teplotným podmienkam, pevné aj flexibilné vodiče Ø 0,03 až
10 mm² (AWG 32 – 8)

Opakovateľné kvalitné lisovanie vďaka račňovému mechanizmu
s kompletným lisovacím cyklom

Čistý strih vodiča až do 10 mm² (AWG 8)

Vysoko kvalitné púzdro z plastu vystuženého skleným vláknom
Pre elektrotechnický priemysel: pre domáce inštalácie a kabeláž 
elektronických zariadení, ako je PLC (programovateľný logický ovládač)

Aretačné zariadenie zaisťuje
2

Č. výr.
EAN
4003773- mm Rukoväť

Kapacita v
mm² AWG Cena €g

12 72 190 088165 190 nekĺzavá 

Strihanie Strihanie až do 10 8

170
Odizolovanie Odizolovnie od 0,03 do 10

32 – 8Štvorhranný
lisovaný  spoj

Lisovanie koncových dutiniek 0,25 – 4 
Lisovanie dvojitých dutiniek 2 x 2,5

12 49 21 057581 Blok náhradných čepelí pre 12 72 190 8

12 49 23 057604 Diaľkový doraz pre 12 72 190 46

Použitie

162,00

23,40

3,10
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6  Vylepšené

Teraz schopné lisovať
dvojvodičové dutinky do 2×10 mm²

Automatické lisovacie kliešte
pre vodičové dutinky

Teraz s väčšou kapacitou lisovania: ľahké lisovanie
vodičových dutiniek až do 16 mm² a dvojvodičových
dutiniek až do 2 × 10 mm²

Šesťhranné lisovanie pre takmer okrúhly tvar, obzvlášť vhodné
pre úzke spoje

Automatické prispôsobenie vodičovým dutinkám pomocou
račňového mechanizmu, čím zaisťuje kompletný lisovací
cyklus a konzistentné, spoľahlivé a rýchle lisovanie

Spoľahlivé šesťhranné lisovanie vodičových dutiniek od 0,08 do 16 mm²
(AWG 6) jednoduchým otočením nastavovacím kolieskom, všetky
dvojvodičové dutinky až do 2 × 10 mm² (AWG 2 × 8)
Automatické prispôsobenie vodičovým dutinkám pre precízne a rýchle
lisovanie

Tlak lisovania kalibrovaný pri výrobe pre precízne lisovanie
Optimálny prenos sily vďaka prepínacej páčke na používanie s nižšou náročnosťou

Ergonomická a pohodlná rukoväť, hladká manipulácia a nízka hmotnosť

Lisovanie vodičových dutiniek podľa normy DIN 46228 (časť 1 + 4)

Ohromný úchop: lisuje vodičové dutinky až do
16 mm² a dvojvodičové dutinky až do 2 × 10 mm².

Vhodné pre jemné vodiče: lisuje jemné vodiče od 
0,08 mm².

Vhodné aj pre dvojité dutinky:
kapacita do 2 x 10 mm².

Č. výr.
EAN
4003773- mm

Kapacita v
mm² AWG g Cena €

97 53 14  041474 180  
Vodičové dutinky 0,08 – 16

Dvojvodičové dutinky 2 x 10
Vodičové dutinky 6

Dvojvodičové dutinky 2 x 8
416 228,50

97 53 14 SB 048497 180  
Vodičové dutinky 0,08 – 16

Dvojvodičové dutinky 2 x 10
Vodičové dutinky 6

Dvojvodičové dutinky 2 x 8
416 228,50

Rukoväť Použitie

s viaczložkovými
rukoväťami

s viaczložkovými
rukoväťami

Šesťhranný tvar

Šesťhranný tvar
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Automatické lisovacie kliešte pre vodičové dutinky

Ďalšia úroveň lisovania
Samonastaviteľné pre jednovodičové dutinky až do
16 mm² a dvojvodičové dutinky až do 2 × 10 mm²

Lisovacie kliešte je možné prispôsobiť pre
veľké vodičové dutinky Ø 16 mm²
alebo 2 × 10 mm² pomocou 
nastavovacieho kolieska.



Naskenovaním tohoto kódu  
otvoríte návod na použitie. 

8

Stlačením modrej páčky priložíte
čepeľ k trubke.

KNIPEX DP50 – Nástroj na rezanie rúrok

Jedným ťahom:
rezanie, odhrotovanie, hotovo!
Rýchle rezanie a odhrotovanie plastových rúrok do Ø 50 mm
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 >

 >

 >

 >

 >

 >
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KNIPEX DP50
Nástroj na rezanie plastových odpadových rúrok

Jeden nástroj, dve funkcie, tri priemery: rýchle a jednoduché
rezanie bežných plastových odpadových rúrok

Rezanie a odhrotovanie všetkých bežných plastových odpadových 
rúrok až do Ø 50 mm jedným ťahom

Obojstranná vysoko kvalitná čepeľ (z materiálu pre guličkové
ložiská), ľahká výmena bez nástrojov

Čistý rez: nie je nutné nastavovanie alebo odstraňovanie otrepov,
čo znižuje potenciálne zablokovanie alebo poškodenie tesnenia

Reže vysokoteplotné a iné plastové rúrky s Ø 32, 40 alebo 50 mm
a hrúbkou steny až 2,4 mm
Optimálne rezanie vďaka posuvnému ložisku a samonastaviteľným
vodiacim valčekom
Jednoduché polohovanie vďaka jasnému výhľadu na miesto rezu

Pružinová čepeľ: odpadá nepohodlné prenastavovanie pri rezaní

Vymeniteľnú čepeľ s dvoma ostriami je možné prevrátiť v prípade 
známok opotrebenia
Reže dĺžky od 10 mm

Odolné púzdro z plastu vystuženého skleným vláknom

Jeden nástroj, tri priemery, priemer rúrky je možné
prednastaviť pomocou kovového nastavovača.

Je možné rezať segmenty už od 10 mm. 
Špirálová trieska vzniká pri zrážaní hrán.

Po opotrebení je možné čepeľ obrátiť alebo 
vymeniť bez použitia nástrojov.

Po nastavení polohy pružinová
čepeľ vyvíja dostatočný tlak
na rezanie – odpadá potreba

prenastavovania!

Čepeľ jedným ťahom prereže rúrku
a zrazia hrany pre kvalitné spojenie.

Č. výr.
EAN
4003773- mm Ø mm g

90 23 01 BK 087809 202 32 / 40 / 50 294

90 23 01 E01 088103 6

90 23 01 E02  088110

Obojstranná náhradná čepeľ pre 90 23 01

Súprava náhradných zámkov čepele pre 90 23 01

15,54

59,88

Cena €

10,74



6 – 76 mm
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KNIPEX TubiX XL – Nástroj na rezanie rúrok

Dokonalý rez väčších trubiek
s mechanizmom QuickLock
Rýchlo a precízne reže kovové rúrky veľkých priemerov,
od Ø 6 až do 76 mm (1/4" – 3")

Vysoko kvalitné ihlové ložiská
vo vodiacich valčekoch
a v reznom koliesku znižujú
odpor a uľahčujú rezanie.

Rezné koliesko je možné ľahko
vymeniť bez použitia nástrojov.



Informácie o menšej verzii KNIPEX TubiX 

pre rúrky do 35 mm:  

www.knipex.com/tubix

Mechanizmus  
QuickLock
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KNIPEX TubiX XL
Nástroj na rezanie rúrok

Výrazne jednoduchšie rezanie rúrok vďaka kombinácii
mechanizmu QuickLock a vodiacich valčekov
s ihlovými ložiskami

Pružinový mechanizmus QuickLock po uzamknutí
polohy pridržuje čepeľ na trubke

Precízne a rýchlo: presné nastavovanie rezného kolieska
na trubke

Vysoko kvalitné ihlové ložiská umožňujú ľahké rezanie
pomocou rezného kolieska a štyroch vodiacich valčekov

Reže rúrky Ø 6 –76 mm (1/4"– 3") o hrúbke steny až 2 mm
Rezné koliesko s guličkovými ložiskami z vysokoakostnej ocele
Rýchla výmena rezného kolieska bez nástrojov – náhradné rezné
koliesko je uložené v rukoväti

Ľahké a odolné hliníkové púzdro

Precízny a odnímateľný odihlovací nástroj

Pre inštalatérske, kúrenárske a klimatizačné práce: ľahké rezanie
plynových a vodných rúrok z medi, mosadze a nerezovej ocele

Na použitie v elektrotechnike: rezanie pevných oceľových rúrok a pre
odizolovanie káblov s opláštením z oceľových drôtov (SWA káble)

Pružinové rezné koliesko udržuje pozíciu
nástroja KNIPEX TubiX XL a bráni vykĺznutiu.

Jedným jednoduchým krokom môžete nástroj
KNIPEX TubiX XL rýchlo a presne umiestniť 
na akúkoľvek rúrku s priemerom od 6 do 76 mm.

Precízny odihlovací nástroj môžete z nástroja
vybrať.

Náhradné rezné koliesko je uložené v modrej 
rukoväti, čo uľahčuje výmenu.

Na rezanie rúrok z medi, mosadze
a nerezovej ocele s priemerom 6 –76 mm
(1/4" – 3") a hrúbke steny až 2 mm.

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

90 31 03 BK 088127 6 – 76 1/4 – 3 950 119,64

8,22

15,12

50,52

Cena €

90 31 03 E01 088134 7

90 39 02 V01 085874 8

90 39 02 V03 086307 25

Odihlovací nástroj pre KNIPEX TubiX XL 90 31 03

Rezné koliesko pre nerezovú oceľ a meď pre KNIPEX TubiX 90 31 02 a KNIPEX TubiX XL 90 31 03

5× rezné koliesko pre nerezovú oceľ a meď pre KNIPEX TubiX 90 31 02 a KNIPEX TubiX XL 90 31 03

ca. 256



Lisovacie kliešte pre konektory 
Western RJ45

Profesionálny nástroj pre sieťové káble:  
strihanie, odizolovanie, lisovanie – lisuje  
netienené a tienené modulárne konektory 
s 8 pólmi

 Nástroj všetko v jednom na strihanie káblov,  
odizolovanie guľatých káblov a lisovanie bežných  
konektorov RJ45

 Spoľahlivo lisuje tienené a netienené konektory 
RJ45 Western (8P8C)

 S nastaviteľným upevňovacím držiakom, pre  
všetky bežné konektory RJ45 so zatvoreným a  
otvoreným púzdrom

 > Presné lisovanie vďaka paralelnému lisu a samouvolňovaciemu  
mechanizmu

 > Dvojité lisovacie body pre rovnomerný a vyvážený lisovací tlak
 > Rýchle strihanie a odizolovanie káblov CAT vďaka vysoko
kvalitnej čepeli

 > S ergonomickými viaczložkovými rukoväťami
 > Pre súčasnú a budúcu prepojovaciu technológiu Western  
v oblasti sietí / Ethernetu a modulárnych konektorov Western s  
priradením kolíkov 8P8C

Nástroj na odizolovanie plášťa 
z káblov optických vlákien

 > Na odizolovanie primárneho plášťa optických vlákien s Ø 0,125 mm
 > Čepeľ s Ø 0,16 mm, otvor pre vstup kábla s Ø 0,35 mm
 > Nastaviteľný dĺžkový doraz v rozmedzí 5 - 45 mm

Obj. č.
EAN
4003773- mm Rukoväte Kapacita g

97 51 13      087908 190  s viaczložkovými rukoväťami Konektor Western, 8 pólový 345 59,40

14,70

Cena €

97 59 12 069997 1 náhradná čepeľ pre 97 51 13

Obj. č.
EAN
4003773- mm

Hodnoty odizolovania 
Ø mm g

12 85 110 SB      287872 110 0,125 70
Cena €
67,20

Nahrádza produkt 12 85 100

Pre tienené a netienené  
konektory Western!

Od 06.2022

12  Novinka



Uhlové elektrikárske nožnice

Univerzálne nožnice s vylepšenou ergonómiou  
vďaka rovnej polohe ruky 

 Presné zabrúsené ostrie s jemnými zubami pre čistý rez 
bez kĺzania

 Prispôsobené ruke: ostrie orientované pod uhlom
a optimalizovaná konštrukcia rukoväte pre lepšiu ergonómiu

 > Dve lisovacie plochy pre vodičové dutinky 0,5 - 6 mm² a 10 - 25 mm²
 > Vybavené otváracou pružinou a blokovacou západkou pre ľahké uloženie
 > Pripevňovacie oko pre zavesenie je možné použiť so systémom

 > Rezné brity z nerezovej ocele s tvrdosťou 56 HRC

Ochranné čeľuste

3 páry ochranných čeľustí z hladkého plastu  
pre KNIPEX Cobra® 87 XX 180 / 250 / 300, 
aktualizované modely

 Ideálne pre ochranu okrúhlych pracovných dielov pred  
poškodením alebo poškriabaním  

 > Ochranné čeľuste zabraňujú poškodeniu zakrytím všetkých zubov nástroja
 > Jednoduché a spoľahlivo pevné nasadenie na úchopové čeľuste
 > Hladké úchopové plochy (bez zubov)
 > Sada zložená z 3 párov plastových ochranných čeľustí

Obj. č.
EAN
4003773- mm Hlava Rukoväte g Cena €

95 05 20 SB     082699 160 leštená s viaczložkovými rukoväťami, zosilneným skleným vláknom 190 43,08

12,9600 19 75 LE     088158 Viacúčelová taška na opasok 70

S jemnými zubami pre precízne
strihanie...

Dvomi lisovacími plochami pre
štandardné veľkosti vodičových dutiniek.

Možno dokúpiť praktické vrecko
na opasok.

Obj. č.
EAN
4003773- Popis g Cena €

87 09 180 V01 088066 3 páry plastových čeľustí pre všetky modely 87 XX 180 mm (modely od 2010) 37 10,26

87 09 250 V01 088073 3 páry plastových čeľustí pre všetky modely 87 XX 250 mm (modely od 2007) 40 10,92

87 09 300 V01 088080 3 páry plastových čeľustí pre všetky modely 87 XX 300 mm (modely od 2008) 58 12,84

Aktualizované modely poznáte 
napr. podľa zahnutej plochy pre 
nastavenie rozsahu otvorenia  

Od 06.2022

13 Novinka

KNIPEX Tethered Tools



Symboly

SB

BK

ESD
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Obalová jednotka

Klieští na karte pre samoobslužný

predaj

Kliešte v blistri

Elektricky odvádzajúce, disipatívne

Izolácia podľa IEC 60900, použiteľné

do 1000 V AC/1500 V DC

Certifikácia VDE, rovnako podľa 

GPS G

Viacžilový kábel Cu + Al,

jedno a viacvodičový

Drôtené lano

Kábel z plochého pásu

Kábel armovaný oceľou

Káble ACSR

Mäkký drôt

Polotvrdý drôt

Tvrdý drôt

Pružinový drôt

Štvorhranné lisovanie 

automaticky

Hexagonálne lisovanie 

automaticky

Štvortŕňové lisovanie

Tŕňové lisovanie

Lichobežníkové lisovanie

Oválne lisovanie

F lisovanie

Lis s lichobežníkovou jamkou

W lisovanie

Hexagonálne lisovanie

Štvorhranné lisovanie

Tyco lisovanie

Western lisovanie

Lichobežníkové lisovanie čelné

6-hranu

Skrutka s vnútorným šesťhranom

Skrutka s drážkou

Skrutka s krížovovou drážkou

Skrutka s krížovou drážkou PlusMinus

Skrutka s krížovou drážkou Pozidriv

Torx

Vonkajší štvorhran 3/8"

Vonkajší štvorhran 1/2"

Vnútorný štvorhran 3/8"

Vnútorný štvorhran 1/2"

Vnútorný šesťhran

Dvojitý šesťhran

S otváracou pružinou

S drôtenou svorkou

Vnútorný poistný krúžok

Vonkajší poistný krúžok

Rozperný poistný krúžok, rovný

Rozperný poistný krúžok, šikmý

Upínací poistný krúžok

Ploché čeľuste

Ploché, úzke čeľuste

Polguľaté čeľuste

Okrúhle čeľuste

Uhol zahnutia čeľustí

Plochy čeľustí hladké

Hladké – ozubené čeľuste

Plochy čeľustí ozubené

Plochy čeľustí s krížovým
ozubením

Stredový brit

Brit s fazetou

Brit s malou fazetou

Brit s veľmi malou fazetou

Brit bez fazety

Na plošné strihanie mäkkých 
materiálov

Mechanicky testované podľa
zákona o bezpečnosti prístrojov
a výrobkov

V súlade s európskou smernicou

Označenie WEEE (elektrická a
elektronickáopotrebované 
zariadenia/odpad)
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KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Nemecko) 

 

 

Všetky práva vyhradené. Pretlač, kopírovanie a preklady sú povolené iba
s naším písomným súhlasom.

Spoločnosť KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG stále pracuje na ďalšom vývoji
všetkých nástrojov. V dôsledku zmien produktov a ďalšieho vývoja sú vždy možné
technické zmeny. Z údajov, vyobrazení, popisov a rozmerov v tomto cenníku preto 
nemožno vyvodzovať žiadne nároky.

Za tlačové chyby a omyly neručíme.
Vytlačené v Nemecku

Všetky názvy produktov, logá a značky
sú majetkom príslušných vlastníkov.



KNIPEX-Wer k
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal 
Nemecko

Tel.: +49 202 47 94-0 
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com 
www.knipex.com L
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