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Tipuri de sârme

Simboluri

LEGENDĂ

Tipuri de margini de tăiere (conform DIN ISO 5742) Tipuri de tăiere

Tip de sârmă Exemple Rezistența la rupere
(N/mm²)

moale cupru, plastic 220

mediu-tare cuie 750

tare sârmă de oțel, cabluri de sârmă 1800

pian arc din oțel 2300

înclinată, exterioară

fălci plate unghiul de îndoire al fălcilor

fălci rotunde

tăiere cu înclinare mică

sârmă moale

sârmă tare

fălci semi-rotunde

tăiere înclinată

tăiere centrică

fălci plate subțiri

tăiere cu înclinare foarte mică

sârmă mediu-tare

sârmă de pian

cablu combinat, Cu+Al

cablu de sârmă (șufă)

suprafață de prindere striată

Testat și verificat VDE

articulație încastrată

tăiere fără înclinare

suprafață de prindere striată 
încrucișată

utilizabil pâna la 1000 V CA și 
1500 V CC conform IEC 60900

articulație cu bolț

protecție la descărcare 
electrostatică

arc

utilizabil pâna la 1000 V CA și 
1500 V CC conform DIN VDE 
0680/1

prindere ajutătoare
(capetele tăiate rămân prinse)

suprafață de prindere 
netedă

electronic

tăiere frontală

tăiere oblică

tăiere diagonală

tăiere centrică

foarte puțin înclinată, 
exterioară

puțin înclinată, exterioară

fără înclinare exterioară

40°
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Knipex produce clești de peste 130 de ani.

A rămas o afacere de familie încă de când Carl Gustav Putsch a 
început să facă clești într-o fabrică mică în anul 1882.

Astăzi strănepotul său, Ralf Putsch, este a patra generație care 
manageriază Knipex.

Oțel în cea mai bună formă

Knipex utilizează un oțel de înaltă 
calitate la forjare care este utilizat 
în acord cu specificații stricte.

Knipex produce matrițele cu o 
mare acuratețe din materiale 
extrem de rezistente.

Proiectarea și precizia matrițelor 
sunt factori importanți care 
influențează calitatea și eficiența 
produselor.

KNIPEX
MADE IN

CRONENBERG,
GERMANY

un singur brand, o singură fabrică

Fiecare nou model – proiectat , simulat în CAD și testat

Produsele Knipex satisfac cele mai exigente cerințe. Fiecare produs 
nou și fiecare din numeroasele îmbunătățiri sunt gândite până 
la ultimul detaliu iar caracteristicile importante sunt simulate 
utilizând programele CAD (Computer Aided Design).

Apoi noile produse sunt supuse la încercări dure, teste de 
anduranță în laborator și probate ulterior în utilizarea practică. După 
teste, rezultatele sunt utilizate pentru a îmbunătăți construcția cleștilor, după care 
sunt testate din nou de la un capăt la altul.

Un drum lung, dar esențial înaintea începerii producției.

Zonele de solicitări pentru X-CUT 
utilizând metoda elementelor finite.
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Producție de precizie. Control și verificare.

Implementarea cerințelor înalte cu privire la calitate și precizie necesită 
cele mai moderne teste de inginerie.

Performanța specială a cleștilor Knipex este condiționată de respectarea 
toleranțelor foarte strânse (mici), de cele mai multe ori coborând până la 
sutimi de milimetru.

Zero Toleranțe - acolo unde se impune

Knipex dedică o atenție specială pentru zonele de lucru a 
cleștilor, în special la dinții marginilor de tăiere și de prindere.

Fiabilitatea și duritatea lor sunt garantate de geometrii precise 
și tratament suplimentar utilizând curent de înaltă frecvență.

Tratament termic

Chiar și un material bun devine rezistent și durabil 
numai prin tratament termic coordonat atent și cu 
precizie.

În acest fel se produce o structură de oțel molecular care 
oferă duritate și tenacitate optimă.

Fiabilitate garantată

Knipex înseamnă o promisiune: 100% fiabilitate.

De exemplu, pentru cleștii diagonali o persoană verifică fiecare bucată înainte 
de a părăsi compania. Acest lucru necesită timp, dar suntem siguri că sunt 
garantate, satisfacerea cerințelor ridicate ale utilizatorilor din întreaga lume.
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Clești combinați

Clești combinați (patent)

• Cu zone de prindere pentru materiale plate şi rotunjite pentru uz versatil.
• Cu margini de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă.
• Cu muchii lungi de tăiere pentru cabluri groase.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de 

tăiere de 60HRC.
• Oțel special, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5746.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)
 

(Ø mm) (mm²)

140

Clește cu strat protector negru lustruit și 
mânere cu manșon din plastic 

2.8 1.8   9 10 9.48 KN.0301140

160 3.1 2.0 10 16 9.44 KN.0301160

180 3.4 2.2 12 16 8.75 KN.0301180

200 3.8 2.5 13 16 11.65 KN.0301200

250 3.8 2.5 15 25 17.98 KN.0301250

160
Clește cu strat protector negru lustruit și 
mânere cu manșon bicomponent

3.1 2.0 10 16 12.28 KN.0302160

180 3.4 2.2 12 16 12.50 KN.0302180

200 3.8 2.5 13 16 14.37 KN.0302200

140

Clește cu suprafață cromată și mânere cu 
manșon bicomponent

2.8 1.8   9 10 14.45 KN.0305140

160 3.1 2.0 10 16 14.62 KN.0305160

180 3.4 2.2 12 16 15.73 KN.0305180

200 3.8 2.5 13 16 17.85 KN.0305200

160
Clește cu suprafață cromată și mânere cu 
manșon bicomponent  VDE 1000 V

3.1 2.0 10 16 17.04 KN.0306160

180 3.4 2.2 12 16 18.36 KN.0306180

200 3.8 2.5 13 16 20.53 KN.0306200

160
Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon monocomponent VDE 1000 V în 
adâncime

3.1 2.0 10 16 21.89 KN.0307160

180 3.4 2.2 12 16 22.82 KN.0307180

200 3.8 2.5 13 16 24.31 KN.0307200

250 3.8 2.5 15 25 32.20 KN.0307250



Unelte de mână

7

Clești combinați ,,Heavy Duty’’ (cu raport de pârghie mare)

• 35% mai puțin efort necesar decât un clește combinat convențional.
• Muchii de tăiere cu duritate de 63HRC, pentru întrebuințări dificile.
• Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunjite, pentru uz versatil.
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5746.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)
 

(Ø mm) mm²

180
Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon de plastic

2.5 2.0 11.5 16 13.64 KN.0201180

200 2.8 2.2 13.0 25 14.37 KN.0201200

225 3.0 2.5 14.0 25 16.53 KN.0201225

180
Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon bicomponent

2.5 2.0 11.5 16 15.43 KN.0202180

200 2.8 2.2 13.0 25 16.75 KN.0202200

225 3.0 2.5 14.0 25 19.85 KN.0202225

180
Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent

2.5 2.0 11.5 16 19.59 KN.0205180

200 2.8 2.2 13.0 25 21.08 KN.0205200

225 3.0 2.5 14.0 25 23.89 KN.0205225

180
Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent VDE 1000 V

2.5 2.0 11.5 16 21.89 KN.0206180

200 2.8 2.2 13.0 25 23.08 KN.0206200

225 3.0 2.5 14.0 25 26.00 KN.0206225

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon monocomponent VDE 1000 V în 
adâncime

2.8 2.2 13.0 25 28.00 KN.0207200

225 3.0 2.5 14.0 25 31.20 KN.0207225

Clești combinați (patent)
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Clești combinați (patent)

Clește combinat pentru electricieni

• Pentru întrebuințări dificile.
• Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunjite, pentru uz versatil.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă, inclusiv pentru corzile 

de pian.
• Cu muchii lungi de tăiere pentru cabluri groase.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de 

tăiere de 60HRC.
• Muchiile de prindere deosebit de rezistente la uzură, cu o duritate de 53HRC.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5746, IEC 60900, DIN EN 60900.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)
 

(Ø mm) mm²
160 Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon

bicomponent VDE 1000 V
2.0 1.5 10 16 24.01 KN.0106160

190 2.5 2.0 13 25 26.70 KN.0106190

Clești multifuncțional pentru electricieni

• Clești multifuncționali pentru electricieni. Pot fi utilizați pentru: prinderea 
materialelor plate și rotunde, pentru îndoire, debavurare, tăierea cablurilor, 
separarea și sertizarea manșoanelor.

• 6 funcții intr-o singură pereche de clești.
• Suprafețe de prindere netede în vârf pentru a nu deteriora.
• Suprafețe de prindere zimțate, utilizate pentru prinderea materialelor plate și 

rotunde.
• Muchie exterioară pentru debavurarea găurilor de trecere a cablului prin doză.
• Dezizolare pentru conductoare de 0.75 - 1.5 mm² și 2.5 mm².
• Sertizare pini de la 0.5 - 2.5 mm².
• Clește de tăiat cablu, tratat prin inducție, cu precizie de tăiere pentru cabluri 

de cupru și aluminiu până la 5 × 2.5 mm² / Ø 15 mm.
• Oțel special de înaltă calitate pentru scule, forjat și tratat în ulei.
• Pârghie de blocare pentru modelele KN.1391200 / KN.1392200 /KN.1396200, 

activată, păstrează marginile tăietoare închise (cleștele poate fi utilizat pentru 
celelalte funcții).

Clește combinat mini

• Clește combinat compact.
• Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunjite, pentru uz versatil.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de 

tăiere de 60HRC .
• Oțel crom-vanadium, forjat și tratat în ulei

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)
 

(Ø mm) mm²
110 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent 2.5 1.6 9 10 17.38 KN.0805110
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Clești multifuncțional pentru electricieni

Clești combinați (patent)

mm Descriere

Capacitate de tăiere Capacitatea de 
dezizolare pentru 

secțiuni transversale
mm²

Capacitate
mm² €/buc Cod articol

 
(Ø mm)

 
mm²

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic - 15 50 0.75 - 1.5 / 2.5 0.5 - 2.5 34.50 KN.1381200

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon bicomponent 15 50 0.75 - 1.5 / 2.5 0.5 - 2.5 35.70 KN.1382200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V 15 50 0.75 - 1.5 / 2.5 0.5 - 2.5 40.20 KN.1386200

200 Cleşte cu sistem de blocare,cu strat protector negru 
lustruit şi mânere cu manşon din plastic 15 50 0.75 - 1.5 / 2.5 0.5 - 2.5 36.10 KN.1391200

200 Cleşte cu sistem de blocare, cu strat protector negru 
lustruit şi mânere cu manşon bicomponent 15 50 0.75 - 1.5 / 2.5 0.5 - 2.5 37.30 KN.1392200

200 Cleşte cu sistem de blocare, cu suprafață cromată şi 
mânere cu manşon bicomponent VDE 1000 V 15 50 0.75 - 1.5 / 2.5 0.5 - 2.5 41.80 KN.1396200

Suprafață netedă de prindere
pentru a preveni aplatizarea și modificarea formei cablului

Suprafață de prindere profilată 
pentru a proteja piesa de prelucrat

Muchii exterioare ce asigură o tăiere precisă
pentru debavurarea și lărgirea găurilor

Dezizolare pentru conductori
din cupru de la 0.75 la 1.5 și 2.5 mm²

Lamă tăietoare
până la Ø15 (5 × 2.5mm²)

Pârghia de blocare
păstrează marginile tăietoare închise
(cleștele poate fi utilizat pentru 
celelalte funcții) Video produs

Prindere rotundă 
pentru părți cilindrice și cabluri

Sertizare pini
de la 0.5 la 2.5 mm²
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Clești radio cu fălci semirotunde și vârf ascuțit

• Potriviți pentru lucrări fine de prindere și tăiere.
• Cu fălci semirotunde și ascuțite.
• Interiorul fălcilor este striat pentru a oferi o prindere fermă.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă .
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de 

tăiere de 61HRC.
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• DIN ISO 5745.

mm Descriere

Capacitate de tăiere Dimensiuni

€/buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)

L3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm

125
Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon din plastic

2.2 1.6 27 7.0 2.5 1.8 12.41 KN.2501125
140 2.5 1.6 42 8.0 2.5 2.0 12.20 KN.2501140
160 2.5 1.6 50 9.0 3.0 2.5 12.33 KN.2501160
140 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 

mânere cu manşon bicomponent
2.5 1.6 42 8.0 2.5 2.0 14.20 KN.2502140

160 2.5 1.6 50 9.0 3.0 2.5 14.41 KN.2502160

125 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon din plastic 2.2 1.6 27 7.0 2.5 1.8 14.96 KN.2503125

140 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent

2.5 1.6 42 8.0 2.5 2.0 16.28 KN.2505140
160 2.5 1.6 50 9.0 3.0 2.5 16.75 KN.2505160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent VDE 1000 V 2.5 1.6 50 9.0 3.0 2.5 19.00 KN.2506160

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon din plastic 3.2 2.2 73 9.5 3.0 2.5 15.94 KN.2611200

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon bicomponent 3.2 2.2 73 9.5 3.0 2.5 17.89 KN.2612200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere din 
plastic 3.2 2.2 73 9.5 3.0 2.5 19.68 KN.2613200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent 3.2 2.2 73 9.5 3.0 2.5 20.10 KN.2615200

200 Cleşte cu suprafață cu suprafață cromată şi 
mânere cu manşon bicomponent VDE 1000 V 3.2 2.2 73 9.5 3.0 2.5 23.29 KN.2616200

200
Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manșon monocomponent VDE 1000 V în 
adâncime

- 3.2 2.2 73 9.5 3.0 2.5 27.40 KN.2617200

Clești combinați (patent)
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Clești radio cu fălci semirotunde, înclinate la 40° și vârf ascuțit

• Potriviți pentru lucrări fine de prindere și tăiere.
• Cu fălci semirotunde, ascuțite și înclinate la 40⁰.
• Interiorul fălcilor este zimțat pentru a oferi o 

prindere fermă.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o 

duritate de tăiere de 61HRC.
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• DIN ISO 5745.

mm Descriere

Capacitate de tăiere Dimensiuni

€/buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)

L3
mm

L4
mm

W3
mm

T1
mm

W4
mm

T2
mm

160 Cleşte cu strat protector negru lustruit 
şi mânere cu manşon din plastic - 2.5 1.6 50 23 16.5 9.0 3 2.5 14.45 KN.2521160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere 
cu manşon bicomponent 2.5 1.6 50 23 16.5 9.0 3 2.5 19.34 KN.2525160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere 
cu manşon bicomponent VDE 1000 V 2.5 1.6 50 23 16.5 9.0 3 2.5 21.34 KN.2526160

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit 
şi mânere cu manşon din plastic - 3.2 2.2 73 23 9.5 17.5 3 2.5 18.02 KN.2621200

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit 
şi mânere cu manşon bicomponent 3.2 2.2 73 23 9.5 17.5 3 2.5 19.81 KN.2622200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere 
cu manşon bicomponent 3.2 2.2 73 23 9.5 17.5 3 2.5 23.42 KN.2625200

200
Cleşte cu suprafață cu suprafață 
cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V

3.2 2.2 73 23 9.5 17.5 3 2.5 26.20 KN.2626200

200
Cleşte cu suprafață cromată şi mânere 
cu manşon monocomponent VDE 1000 
V în adâncime

3.2 2.2 73 23 9.5 17.5 3 2.5 30.10 KN.2627200

40°

40°

Clești combinați (patent)

40°
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Clești diagonali

Clești de tăiere

Cu fălcile ascuțite pe ambele părți ,,tailor-made” (croite special - proiectare 
și execuție). O varietate extraordinară asigură un răspuns excelent din 
lumea Knipex conform caietului de sarcini.

Knipex – Clește diagonal
Model clasic. Instrument de tăiere pentru utilizare versatilă.

Knipex – Heavy Duty - Clește diagonal robust.
Pentru utilizări continue, grele.

Knipex – X-Cut
Multifuncțional. Compact și ușor. Puternic și precis.

Knipex – Twin Force (Forță dublă)
Model superior, pentru o tăiere confortabilă, repetitivă, extrem de grea.

Clește diagonal clasic

Muchii lungi de tăiere. 
Suficient de precise pentru sârme subțiri.

Moment de pârghie x9.

Twin Force

Articulație dublă. Tăiere repetitivă.
Moment de pârghie x39.

Forță necesară ce trebuie 
aplicată pentru tăierea

unui cui de Ø3 mm.

Heavy Duty - clește diagonal

Zona de îmbinare nituită forjată
pentru uz Heavy Duty.

Moment de pârghie x13.

X - CUT

Articulație încastrată, greutate mică și 
stabilitate mare.

Moment de pârghie x16.

KNIPEX Tw
in Force

KNIPEX X-CUT

KNIPEX H
eavy D

uty

clește diagonal

KNIPEX clește diagonal clasic

18kg 33kg 39kg 52kg
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Clești de tăiere

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)

110

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic

3.0 2.0 1.2 12.16 KN.7001110
125 3.0 2.3 1.5 12.16 KN.7001125
140 4.0 2.5 1.8 12.16 KN.7001140
160 4.0 2.8 2.0 10.64 KN.7001160
180 4.0 3.0 2.5 13.52 KN.7001180
125

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon bicomponent

3.0 2.3 1.5 14.79 KN.7002125
140 4.0 2.5 1.8 15.05 KN.7002140
160 4.0 2.8 2.0 15.43 KN.7002160
180 4.0 3.0 2.5 16.53 KN.7002180
125

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent

3.0 2.3 1.5 17.51 KN.7005125
140 4.0 2.5 1.8 17.60 KN.7005140
160 4.0 2.8 2.0 18.36 KN.7005160
180 4.0 3.0 2.5 20.10 KN.7005180
125

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V

3.0 2.3 1.5 19.30 KN.7006125
140 4.0 2.5 1.8 19.47 KN.7006140
160 4.0 2.8 2.0 20.91 KN.7006160
180 4.0 3.0 2.5 22.48 KN.7006180

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
monocomponent VDE 1000 V în adâncime

4.0 2.8 2.0 24.44 KN.7007160

180 4.0 3.0 2.5 26.40 KN.7007180

110 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic și arc de revenire 3.0 2.0 1.2 15.85 KN.7011110

110 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent și arc de revenire 3.0 2.0 1.2 19.25 KN.7015110

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V 4.0 1.6 - 21.00 KN.7026160

Clești diagonali - Knipex clasic

• Executați cu precizie din materiale de înaltă calitate pentru o 
durată lungă de viață.

• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă.
• Tăiere precisă, "curată" pentru sârme subțiri de cupru.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o 

duritate de tăiere de 62HRC.
• Cap îngust pentru utilizări în spații înguste/mici.
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.

Modelul KN.7026160 cu
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Clești diagonali "Heavy-Duty"

Clești de tăiere

• 20% mai puțin efort necesar, comparativ cu cleștii clasici de aceeași lungime.
• Articulație cu bolț forjat integrat.
• Pentru utilizări continue, grele.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de pârghie optim.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de tăiere de 

64HRC .
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă, inclusiv pentru sârme tari 

(pian).
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• DIN ISO 5749.

Tipul 2
Lungimea de 250 mm este potrivită pentru conductoare din cupru până la  
16 mm² și pentru conductoare de aluminiu până la 35 mm².
Tăiere diagonală cu fălci înclinate la 12° ce asigură suficient spațiu pentru prindere.

Tipul 1
Cu arc de revenire.

70mm

12°

mm Descriere Tipul

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)
140

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic 0

3.1 2.0 1.5 15.30 KN.7401140
160 3.4 2.5 2.0 15.73 KN.7401160
180 3.8 2.7 2.2 17.30 KN.7401180
200 4.2 3.0 2.5 19.04 KN.7401200
250 4.6 3.5 3.0 23.84 KN.7401250
140

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon bicomponent 0

3.1 2.0 1.5 18.36 KN.7402140
160 3.4 2.5 2.0 18.91 KN.7402160
180 3.8 2.7 2.2 20.83 KN.7402180
200 4.2 3.0 2.5 22.23 KN.7402200
250 4.6 3.5 3.0 26.60 KN.7402250
140

Clește cu suprafață cromată șimânere cu manșon 
bicomponent 0

3.1 2.0 1.5 22.40 KN.7405140
160 3.4 2.5 2.0 23.29 KN.7405160
180 3.8 2.7 2.2 25.50 KN.7405180
200 4.2 3.0 2.5 26.70 KN.7405200
250 4.6 3.5 3.0 32.40 KN.7405250
160

Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon 
bicomponent VDE 1000 V 0

3.4 2.5 2.0 25.80 KN.7406160
180 3.8 2.7 2.2 27.80 KN.7406180
200 4.2 3.0 2.5 29.50 KN.7406200
250 4.6 3.5 3.0 37.70 KN.7406250

Îmbinare cu bolț
forjat integrat.
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Clești diagonali "Heavy-Duty"

Clești de tăiere

Clești diagonali cu tăiere centrică "Heavy-Duty"

• Articulație cu bolț forjat integrat.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă, inclusiv pentru 

sârme tari (pian).
• Taie cabluri groase cu mai puțin efort decât alți clești de aceeași lungime.
• Margini de tăiere executate precis pentru o tăiere centrică.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de pârghie 

optim.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate de 

tăiere de 64HRC. 
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

Marginile de tăiere sunt 
dispuse centric.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)

250 Cleşte cu strat protector negru lustruit
şi mânere cu manşon din plastic 5.0 5.0 3.8 3.5 29.90 KN.7491250

mm Descriere Tipul

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)
200 Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon 

monocomponent VDE 1000 V în adâncime 0
4.2 3.0 2.5 35.50 KN.7407200

250 4.6 3.5 3.0 40.30 KN.7407250
160 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 

manşon bicomponent și arc de revenire 1
3.4 2.5 2.0 21.08 KN.7412160

180 3.8 2.7 2.2 22.87 KN.7412180
180

Clește cu suprafață cromată lustruită și mânere cu 
manșon din plastic 2

3.8 2.7 2.2 19.08 KN.7421180
200 4.2 3.0 2.5 20.70 KN.7421200
250 4.6 3.5 3.0 25.80 KN.7421250
200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 

manşon bicomponent - 2
4.2 3.0 2.5 22.95 KN.7422200

250 4.6 3.5 3.0 28.80 KN.7422250

Clești cu fălci rotunde și muchii tăietoare (Clești pentru bijutieri)
• Utilizați pentru prinderea și tăierea sârmelor foarte subțiri.
• Ideal pentru activități de îndoire și tăiere, de asemenea utilizați în 

domeniul electronic.
• Utilizați în realizarea buclelor de sârmă.
• Fălci rotunde cu vărfuri ascuțite executate cu precizie.
• Muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung la o duritate 

de tăiere de 60HRC. 
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.

mm Descriere

Capacitate de tăiere Dimensiuni

€/buc Cod articol 
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)

D1
mm

L3
mm

T1
mm

W3
mm

W4
mm

130 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic 2.2 1.6 1 32 8 13.5 2 19.47 KN.1901130

130 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din 
plastic 2.2 1.6 1 32 8 13.5 2 22.19 KN.1903130

Clește cu fălci plate și muchii tăietoare
• Utilizați în mecanică fină, potriviți pentru prindere și tăiere.
• Cu muchii lungi, plate și conice.
• Precizie de tăiere, muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție 

ajung la o duritate de tăiere de 60HRC.
• Oțel special de scule, forjat și tratat în ulei.
• DIN ISO 5745

mm Descriere

Capacitate de tăiere Dimensiuni

€/buc Cod articol 
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)

T1
mm

L3
mm

W3
mm

W4
mm

T2
mm

140 Cleşte cu strat protector lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic 2.5 1.6 7 35 12.5 3 4.5 16.45 KN.2301140

12°

12°
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Clești de tăiere X-CUT 

Cu 40% mai puțin efort necesar, comparativ cu cleștii clasici de 
aceeași lungime. Cu articulație încastrată.

• Compact, cu 30% mai  ușor. Puternic și precis.
• Taie cele mai subțiri sârme, cabluri cu mai multe conductoare inclusiv 

sârmă tare (pian).
• Design cu articulație încastrată: extrem de rezistent la o greutate 

redusă.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de pârghie 

mare - design special.
• Deschidere mare pentru cablurile mai groase.
• Oțel vanadium pentru sarcini mari, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm)
 

(Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)

160 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon bicomponent 4.8 3.8 2.7 2.2 12 26.50 KN.7302160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent 4.8 3.8 2.7 2.2 12 31.10 KN.7305160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent VDE 1000 V 4.8 3.8 2.7 2.2 12 31.70 KN.7306160

Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de 
pârghie mare - design special.

Striații fine cu laser pentru 
a împiedica alunecarea 
firelor subțiri, atunci când 
începe tăierea.

Clești de tăiere
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Clești de tăiere TwinForce

Tăierea repetitivă

Tăiere extrem de ușoară cu efort redus.
Tăiere cu 50% mai ușoară decât cu un clește Heavy-Duty cu 
tăiere înclinată.

Nou: Tăiere repetitivă. Knipex TwinForce tăie sârma de 4 mm 
mai ușor atunci când repetăm tăierea (de 2 - 3 ori).

• Transmisie ideală a forței, datorită design-ului.
• Fiabilitate ridicată pentru sârmă cu duritate variabilă, inclusiv 

pentru banda de oțel.
• Pentru tăiere fină sau dură.
• Grad ridicat de stabilitate și zero-recul datorită îmbinării speciale.
• Oțel vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5749.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm)
 

(Ø mm) (Ø mm)

180 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere 
cu manşon din plastic 5.5 4.6 3.2 3.0 42.20 KN.7371180

180 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere 
cu manşon bicomponent 5.5 4.6 3.2 3.0 44.40 KN.7372180

180 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon bicomponent și arc de revenire 5.5 4.6 3.2 3.0 46.40   KN.7372180F

Introduceți sârma cât mai aproape 
de îmbinare. În cazul tăierii sârmelor 
groase spațiul dintre muchiile tăietoare 
și zona pivotantă poate fi mai mic decât 
grosimea sârmei. Sârma poate aluneca 
înainte, atunci când începe tăierea.

Continuă tăierea în același loc (cât mai 
aproape de îmbinare). Acum tăierea 
este mult mai ușoară, deoarece sârma 
rămâne pe loc, mai aproape de punctul 
de sprijin.

Mai întâi faceți o crestătură apoi 
deschideți cleștele și împingeți sârma 
până aproape de îmbinare.

Dacă este necesar, se poate repeta 
procesul.

Clești de tăiere

Sistem de îmbinare
performant.

1

3

2

4
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Clești de tăiere

Clești de tăiat cabluri de Cu și Al

• Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu.
• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei de oțel (șufei) și a sârmei 

din cupru tare, trefilat.
• Muchiile de tăiere curbate asigură o tăiere curată și netedă, fără deformare.
• Tăiere ușoară cu o singură mână.
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.

Tipul 2 - cu arc de revenire.

mm Descriere Tipul

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)
AWG

165 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic 1 15 50 1/0 20.57 KN.9511165

165 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon bicomponent 1 15 50 1/0 23.29 KN.9512165

165 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent 
VDE 1000 V 1 15 50 1/0 33.70 KN.9516165

165 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic 2 15 50 1/0 27.20 KN.9521165

165 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon bicomponent 2 15 50 1/0 29.90 KN.9522165

165 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent 
VDE 1000 V 2 15 50 1/0 40.10 KN.9526165

Clești de tăiat cabluri cu muchii de tăiere duble
• Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu.
• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei de oțel (șufei) și a sârmei 

din cupru tare, trefilat.
• Muchiile de tăiere curbate asigură o tăiere curată și netedă, fără deformare.
• Tăierea se face în două etape: 

1. Tăierea izolației (inițială): se utilizează partea frontală a cleștelui. 
2. Tăierea cablurilor (finală). 
Acestea permit o tăiere precisă a cablurilor până la diametrul de Ø20 mm cu o 
singură mână.

• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de pârghie optim.
• Articulație cu bolț, reglabilă.
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)
AWG

200 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon din plastic 20 70 2/0 32.30 KN.9511200

200 Cleşte cu suprafață brunntă şi mânere cu manşon bicomponent 20 70 2/0 37.60 KN.9512200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent  
VDE 1000 V 20 70 2/0 42.80 KN.9516200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
monocomponent VDE 1000 V în adâncime 20 70 2/0 46.50 KN.9517200

Tăiere inițială: Partea frontală a cleștelui 
este folosită pentru tăierea izolației 
cablurilor cu diametre mari.

Tăiere finală: conferă o tăiere precisă a 
cablurilor până la diametrul de Ø20 mm 
cu o singură mână.
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Clești de tăiat cabluri 

• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei de oțel (șufei) și a sârmei din cupru tare, trefilat.
• Tăiere curată și netedă, fără zdrobire și deformare.
• Material: oțel inoxidabil.
• Articulație cu bolț și lame din inox.
• Oțel special tratat în ulei și călit.

KN.9505165
- Taie cabluri până la Ø10 mm sau 24 mm².

KN.9505165
- Taie sârmă de cupru de până la Ø16 mm² (conductor masiv).
- Taie cablu multifilar de până la Ø50 mm² - Cu și Ø70 mm² - Al.
- Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de pârghie optim.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)
AWG

165 Cleşte cu strat protector lustruit şi mânere cu manşon din 
plastic 10 24 3 14.96 KN.9505165

230 Cleşte cu strat protector lustruit şi mânere cu manşon 
monocomponent VDE 1000 V în adâncime 16 50 1/0 38.80 KN.9506230

Clești de tăiat cabluri de Cu și Al cu capacitate mare de tăiere

• Clește pentru tăierea cablurilor de Cu și Al.
• Nu se va utiliza pentru tăierea sârmei de oțel (șufei) și a sârmei 

din cupru tare, trefilat.
• Precizie la tăiere, lame călite.
• Tăiere curată și netedă, fără deformare.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de 

pârghie optim.
• Cap de tăiere: oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• Mânere: tub de oțel.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)
AWG

600 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon din plastic 27 150 5/0 149.00 KN.9521600

600 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu izolație groasă, 
VDE 1000 V 27 150 5/0 178.00 KN.9527600

Cap de tăiere de rezervă pentru KN.9521600 / KN.9527600 103.00 KN.9529600

Clești de tăiat cabluri de Cu și Al cu capacitate mare de tăiere

• Clești pentru cabluri mono și multifilare.
• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei de oțel (șufei) și a 

sârmei din cupru tare, trefilat.
• Tăiere curată și netedă, fără deformare.
• Precizie la tăiere, lame călite.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de 

pârghie optim.
• Cap de tăiere: oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• Mânere: tub de aluminiu de înaltă rezistență.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)
AWG

500 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent 27 150 5/0 88.40 KN.9512500

500 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu izolație groasă, 
VDE 1000 V 27 150 5/0 112.00 KN.9517500

Clești de tăiere
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Clești cu clichet (2 trepte) pentru tăierea cablurilor
• Clește pentru tăierea cablurilor de Cu și Al.
• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei de oțel (șufei) și a sârmei din cupru tare, trefilat.
• Precizie la tăiere, lame călite.
• Tăiere curată și netedă, fără deformare.
• Clește solid, compact, acționat cu ajutorul unei singure mâini intr-un mod simplu și rapid, 

folosind sistemul cu clichet.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de pârghie optim.
• Mecanism cu clichet în două trepte pentru o tăiere ușoară.
• Manipulare ușoară datorită greutății reduse - poate fi utilizat și în spații înguste.
• Protecția mâinilor în timpul utilizării.
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.
• Cleștii cu lungimea de 280 mm permit tăierea cablurilor de Al de până la 4×150 mm².

Capacitate mare de tăiere
max. Ø 52 mm / 380 mm².

Mecanism cu clichet în două trepte
pentru o tăiere ușoară.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)
MCM

250 Cleşte cu suprafață neagră lăcuită şi mânere cu manşon 
bicomponent 32 240 500 159.00 KN.9531250

280 Cleşte cu suprafață neagră lăcuită şi mânere cu manşon 
bicomponent 52 380 750 213.00 KN.9531280

250 Cleşte cu suprafață neagră lăcuită şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V 32 240 500 178.00 KN.9536250

280 Cleşte cu suprafață neagră lăcuită şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V 52 380 750 237.00 KN.9536280

Lamă de rezervă pentru KN.9531250 / KN.9536250 39.10 KN.9539250
Lamă de rezervă pentru KN.9531280 / KN.9536280 67.60 KN.9539280

Clești de tăiere

Clești cu clichet (3 trepte) pentru tăierea cablurilor

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)
MCM

320 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon 
bicomponent 60 600 1200 263.00 KN.9532320 

320 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V 60 600 1200 286.00 KN.9536320

Lamă pivotantă de schimb pentru KN.9532320 / KN.9536320 112.00 KN.953932001
Lame fixă de schimb pentru KN.9532320 / KN.9536320 111.00 KN.953932002

Acest clește poate tăia cabluri de Cu sau de Al cu diametre de până la 60 mm. 
Tehnologia în 3 trepte permite tăierea fără probleme.

• Cleștele are o greutate scăzută (825g) și un design compact (320 mm lungime). 
Este de asemenea recomandat pentru uzul în spații înguste.

• Utilizați pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu de diametre de până la 60 mm.
• Precizie la tăiere, lame călite.
• Tăiere curată și netedă, fără deformare.
• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei de oțel (șufei) și a sârmei din cupru tare, trefilat.
• Mecanismul cu clichet în 3 trepte oferă o utilizare ușoară cu o singură mână.
• Designul mânerului permite tăierea cablurilor așezând cleștele pe o suprafață plată.
• Sunt robuști, prezintă o bună stabilitate și au o durată de viață lungă.
• Oțel special, forjat și tratat în ulei.
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Clește telescopic pentru tăierea cablurilor 

Clește telescopic pentru tăierea cablurilor cu manta metalică de protecție

Mânere reglabile (lungime și unghi): lungimea mânerului se reglează cu ajutorul manetei iar unghiul se reglează 
pentru o poziție de prindere optimă.

• Cleștele taie cabluri de diametre de până la Ø38 mm, din Cu și Al (extinderea mânerelor la 770 mm).
• Potrivit și pentru operarea în spații înguste.
• Mecanism cu clichet, greutate redusă pentru operare ușoară.
• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei și a cablurilor din oțel.
• Articulație cu bolț reglabilă.
• Cap de tăiere din oțel de înaltă calitate, tratat în ulei.
• Mânere de înaltă rezistență de formă ovală, extensibile de la 570 mm până la 770 mm.

• Clește pentru tăierea cablurilor de Cu și Al, cauciuc dur, precum și pentru cabluri armate cu manta 
metalică.

• Nu se vor utiliza pentru tăierea sârmei și a cablurilor din oțel.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim cu un raport de pârghie optim.
• Mâner cu reglaj multiplu adaptat la condițiile de muncă.
• Lamă din oțel de înaltă calitate, tratată în ulei.
• Mânere de înaltă rezistență de formă ovală, extensibile de la 600 mm până la 810 mm.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)

570 - 770 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent 38 280 193.00 KN.9532038
Cap de tăiere de rezervă 114.00 KN.9539038

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm²)

600 - 810 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu 
manşon bicomponent

60 740 562.00 KN.9532060
650 - 860 100 960 650.00 KN.9532100

Lamă de rezervă pentru KN.9532060 107.00 KN.9539720
Lamă de rezervă pentru / KN.9532100 143.00 KN.9539870

570 mm

620 mm

670 mm

720 mm

770 mm

600 mm

650 mm

700 mm

750 mm

810 mm

Clești de tăiere
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Clești pentru fier beton “CoBolt”

• 60% mai puțin efort necesar comparativ cu cleștii convenționali.
• Efortul necesar redus datorită raportului optim de pârghie.
• Mecanism ingenios cu frecare redusă.
• Forța de tăiere este amplificată de 20 de ori față de forța aplicată manual.
• Capacitate de tăiere îmbunătățită.
• Permite o tăiere ușoară pe secțiuni mari transversale.
• Margini de tăiere de precizie pentru toate tipurile de sârmă (1 - 5.2 mm).
• Recomandat pentru tăierea șuruburilor, cuielor, niturilor cu diametre 

de până la Ø 5.2 mm.
• Asigură o performață de tăiere excepțională.
• Tratament adițional prin inducție al muchiilor tăietoare, 

duritate de. 64HRC. 
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.

Modelul KN.7102200.
- Mâner bicomponent pentru o mai bună manipulare cu suprafață 
mare de contact.

Modelele KN.7112200 / KN.7122200 / KN.7132200.
- Arcul și sistemul de blocare sunt integrate în mânere, oferind o utilizare 
confortabilă și protecție în timpul transportului.

Tip 2
Tăiere diagonală cu fălci înclinate la 20° ce asigură suficient spațiu pentru 
prindere.

Tip 3
Degajarea din lama de tăiere (chiar lângă articulație) 
permite prinderea sârmelor groase într-o poziție
favorabilă de tăiere (raport de pârghie optim).

Tip 4
Degajarea din lama de tăiere (chiar lângă articulație) permite prinderea 
sârmelor groase într-o poziție favorabilă de tăiere (raport de pârghie 
optim). Tăiere diagonală cu fălci înclinate la 20° ce asigură suficient spațiu 
pentru prindere.

Clești de tăiere

KN.7112200

KN.7102200

KN.7101200

60 m
m

40°
KN.7122200

60 m
m

40°
KN.7141200
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Clești pentru fier beton “CoBolt”

mm Descriere Tip

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm)
 

(Ø mm) (Ø mm)

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere 
cu manşon din plastic 0 6.0 5.2 4 3.6 27.30 KN.7101200

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere 
subțiri cu manşon bicomponent 0 6.0 5.2 4 3.6 29.20 KN.7102200

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere 
subțiri cu manşon bicomponent   1 6.0 5.2 4 3.6 32.80 KN.7112200

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere 
cu manşon din plastic 3 6.0 5.2 4 3.6 31.50 KN.7131200

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere 
subțiri cu manşon bicomponent   3 6.0 5.2 4 3.6 34.00 KN.7132200

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere  
cu manşon din plastic   40° 2 6.0 5.2 4 3.6 33.60 KN.7121200

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere  
subțiri cu manşon bicomponent   40°  2 6.0 5.2 4 3.6 39.60 KN.7122200

200 Cleşte cu strat protector negru şi mânere 
cu manşon din plastic   40° 4 6.0 5.2 4 3.6 37.30 KN.7141200

Muchiile tăietoare cu microstructuri permit o 
tăiere ușoară pe secțiune mare transversală.

Suprafața de prindere din spatele 
articulației permite prinderea și tragerea 
cablurilor (de la Ø1 mm).

Video produs

Clești de tăiere

Tip 2 Tip 3
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Clești pentru fier beton

Clește pentru fier beton, fălci la 90° pentru plasă de oțel

• Capacitatea de tăiere cu duritate până la 48HRC.
• Muchiile tăietoare sunt tratate adițional prin inducție și au o duritate de 62HRC.
• Stopper (limitator capăt de cursă) forjat, dotat cu amortizoare de șoc.
• Datorită construcției cu cap plat are acces bun în zonele de lucru.
• Mânere ergonomice, înclinate pentru a minimaliza efortul.
• Clește robust cu mânere cu manșoane bicomponente.
• Îmbinare cu bolț excentric ce permite o reglare precisă (12 poziții).
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim (tăiere centrică și un raport 

de pârghie optim).
• Cap de tăiere fixat cu șuruburi.
• Oțel vanadium, forjat, tratat în ulei.

• Capacitatea de tăiere cu duritate până la 48HRC.
• Muchiile tăietoare sunt tratate adițional prin inducție la o 

duritate de 62HRC.
• Stopper (limitator capăt de cursă) forjat, dotat cu amortizoare 

de șoc.
• Datorită construcției cu cap plat are acces bun în zonele de 

lucru.
• Mânere ergonomice, înclinate pentru a minimaliza efortul.
• Clește robust cu mânere cu manșoane bicomponente.
• Îmbinare cu bolț excentric ce permite o reglare precisă (12 

poziții).
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim (tăiere centrică 

și un raport de pârghie optim).
• Cap de tăiere fixat cu șuruburi.
• Oțel vanadium, forjat, tratat în ulei.

Forma specială a capului de tăiere permite tăierea plasei de oțel 
în poziție orizontală.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articolHRC 19
(mm)

HRC 40
(mm)

HRC 48
(mm)

460

Clește cu mânere bicomponente

8 6 5 67.80 KN.7172460
610 9 8 7 80.00 KN.7172610
760 11 9 8 105.00 KN.7172760
910 13 10 9 145.00 KN.7172910

Cap de tăiere de rezervă (complet cu şuruburi) pentru KN.7172460 37.80 KN.7179460
Cap de tăiere de rezervă (complet cu şuruburi) pentru KN.7172610 48.40 KN.7179610
Cap de tăiere de rezervă (complet cu şuruburi) pentru KN.7172760 67.30 KN.7179760
Cap de tăiere de rezervă (complet cu şuruburi) pentru KN.7172910 77.50 KN.7179910

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articolHRC 19
(mm)

HRC 40
(mm)

HRC 48
(mm)

950 Clește cu mânere bicomponente 11 9 6 103.00 KN.7182950
Cap de tăiere de rezervă (complet cu şuruburi) pentru KN.7182950 71.50 KN.7189950

Clești de tăiere
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Clește pentru caburi de sârmă (șufă)

Clește pentru caburi de sârmă (șufă)

Funcție dublă: tăiere și de sertizare. 
Taie orice tip de cablu inclusiv cele foarte rigide. FĂRĂ 
RĂSFIRARE.

• Cu sertizor (două profile) pentru capete de cablu.
• Utilizare confortabilă, ușor de manevrat datorită arcului de 

deschidere integrat.
• Îmbinare cu bolț reglabil pentru reajustarea preciziei.
• Raport de pârghie optim pentru reducerea efortului.
• Duritate de 64HRC.
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.

• Clește pentru tăierea cablurilor de oțel Cu și Al. Poate fi utilizat și pentru tije.
• Potrivit pentru tăierea cablurilor suspendate cu fir metalic de susținere.
• Capacitate mare de tăiere cu un efort minim (tăiere centrică și un raport 

de pârghie optim).
• Cap de tăiere fixat prin bolț, din oțel de înaltă calitate, tratat în ulei.
• Greutate redusă.
• Mâner de aluminiu de înaltă rezistență.

Modelul KN.9581600 cu cap de tăiere ramforsat
pentru o performanță ridicată.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm) (Ø mm) (Ø mm)

190 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon din plastic 7 6 4 2.5 30.20 KN.9561190

190 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent 7 6 4 2.5 32.10 KN.9562190

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol
 

(Ømm)
 

(Ømm)
 

(Ømm)
 

(Ømm)
AWG

445
Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon din plastic

  95 10 7 - 3/0 183.00 KN.9571445
600 150 14 9 - 5/0 227.00 KN.9571600
600 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon cu izolație groasă 150 14 9 - 5/0 266.00 KN.9577600
600 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon din plastic 150 16 10 4.5 5/0 343.00 KN.9581600

Lamă de tăiere de rezervă pentru modelul KN.9571445 125.00 KN.9579445
Lamă de tăiere de rezervă pentru modelele KN.9571600 / KN.9577600 141.00 KN.9579600
Lamă de tăiere de rezervă pentru modelul KN.9581600 218.00 KN.9589600

Clești de tăiere

KN.9571600

KN.9577600
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Clești pentru fierari

• Utilizați la răsucirea și tăierea sârmei printr-o singură operație: rapid, sigur și 
economic.

• Durata lungă de viață și precizia tăierii îl face să fie cel mai căutat produs la 
nivel mondial.

• Muchiile tăietoare sunt tratate adițional prin inducție și au o duritate 61HRC.
• Oțel de înaltă calitate pentru scule speciale, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9242.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm)
 

(Ø mm)
200

Cleşte cu strat protector negru

1.8 1.4 10.16 KN.9900200
220 2.4 1.6 10.41 KN.9900220
250 2.4 1.6 11.39 KN.9900250
280 2.8 1.8 12.41 KN.9900280
300 3.1 1.8 14.83 KN.9900300

220 Cleşte cu strat protector negru cu cap de 12 mm 
(recomandat și pentru faianță) 2.4 1.6 12.96 KN.9900220K12

200

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic

1.8 1.4 10.58 KN.9901200
220 2.4 1.6 10.84 KN.9901220
250 2.4 1.6 11.90 KN.9901250
280 2.8 1.8 13.09 KN.9901280
300 3.1 1.8 15.73 KN.9901300
220

Cleşte placat cu nichel fără manşon
2.4 1.6 11.52 KN.9904220

250 2.4 1.6 12.50 KN.9904250
280 2.8 1.8 13.64 KN.9904280

Clește pentru fierari cu pârghie mărită

• 25% mai puțin efort necesar decât un clește de fierar convențional.
• Formă subțire pentru legarea barelor de oțel.
• Sârma este răsucită și tăiată dintr-o singură mișcare, datorită dispozitivului cu 

pârghie.
• Capacitate bună de lucru cu un efort minim (raport de pârghie optim).
• Muchiile tăietoare sunt tratate adițional prin inducție și au o duritate  61HRC.
• Oțel de înaltă calitate pentru scule speciale, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9242.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm)
 

(Ø mm)

Lățime cap

(mm)

250
Cleşte cu strat protector negru lustruit

3.3 1.8 23.0 15.00 KN.9910250
300 3.8 2.0 25.0 18.70 KN.9910300
250

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic
3.3 1.8 23.0 15.39 KN.9911250

300 3.8 2.0 25.0 19.21 KN.9911300
250

Cleşte placat cu nichel
3.3 1.8 23.0 16.66 KN.9914250

300 3.8 2.0 25.0 20.74 KN.9914300

Clești de tăiere

Clește pentru dulgheri
• Utilizați pentru lucrările grele.
• Rezistent la uzură, bine echilibrat.
• Muchiile tăietoare sunt tratate adițional prin inducție la o duritate 60HRC.
• Oțel de înaltă calitate pentru scule speciale, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9243.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm)

160

Cleşte cu strat protector 
negru lustruit

1.8   9.65 KN.5000160
180 2.0 10.03 KN.5000180
210 2.2 10.71 KN.5000210
225 2.2 12.28 KN.5000225
250 2.2 14.58 KN.5000250
300 2.4 21.34 KN.5000300
160

Cleşte cu strat protector 
negru lustruit și mânere 
cu manşon din plastic

1.8 10.20 KN.5001160
180 2.0 10.63 KN.5001180
210 2.2 11.05 KN.5001210
225 2.2 12.67 KN.5001225
250 2.2 15.34 KN.5001250
300 2.4 22.14 KN.5001300
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Clește de tăiere frontală pentru sârmă

• Se poate utiliza de asemenea ca și clește pentru fierar 
(potrivit pentru răsucirea și tăierea sârmei).

• Muchiile tăietoare sunt tratate adițional prin inducție 
la o duritate  61HRC.

• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere

Capacitate de tăiere

€/buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm)
 

(Ø mm)

160

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic

4.0 2.8 2.3   9.48 KN.6801160
180 4.0 3.2 2.5 11.22 KN.6801180
200 4.0 3.5 2.8 14.07 KN.6801200
280 4.5 4.0 3.2 15.73 KN.6801280

Clește ciocan pentru dulgheri
• Una din fălci se poate folosi și pe post de ciocan.
• Margini de tăiere călite cu o duritate de 60HRC.
• Oțel special, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9243.

mm Descriere €/buc Cod articol

210 Cleşte cu strat protector negru lustruit 
şi mânere cu manşon din plastic 13.30 KN.5101210

Clești de tăiere

Clește-foarfecă pentru canal cablu
• Utilizați pentru tăierea canalelor de cabluri, precum și tăierea 

materialelor din plastic de până la 4.0 mm grosime.
• Mecanism de amplificare cu pârghie.
• Lamă cu geometrie eficientă.
• Material: oțel de înaltă calitate, crom-vanadium, tratat în ulei.
• Lama este din oțel special, călită în ulei.

mm Descriere Capacitatea de tăiere
(mm)

Lungimea lamei
(mm) €/buc Cod articol

275 Clește-foarfecă cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent max. 4 110 88.50 KN.950221

Clește pentru decupat plastic

• Cleștii pentru decupat sunt utilizați pentru decuparea 
marginilor din plastic într-un mod simplu, rapid și 
curat fără a folosi un instrument suplimentar.

• Utilizare ușoară.
• Arc de deschidere, limitator și manetă de blocare.
• Oțel de scule special, tratat în ulei.

mm Descriere
Capacitatea

de tăiere
(mm)

€/buc Cod articol

250 Clește cu suprafață brunată şi mânere 
cu manşon din plastic

16 × 32 mm 42.20 KN.906116
250 20 × 29 mm 42.20 KN.906120
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Clește pentru tăiat țevi din plastic 25 mm

• Utilizați pentru tăierea țevilor din material plastic cu pereți subțiri (conducte din 
plastic) și furtunuri flexibile, de asemenea pentru tăierea armăturilor de plastic și 
cauciuc cu diametrul până la Ø25 mm interior / 1" exterior.

• Nu se utilizează pentru tăierea cablurilor.
• Cu arc pentru deschidere și sistem de blocare.
• Material: plastic, ramforsat fibră de sticlă.
• Lamele sunt din oțel special, călite în ulei.

mm Descriere Capacitatea de tăiere
(Ø mm) €/buc Cod articol

185 Clește pentru tăiat țevi 25 34.00 KN.9020185
Lamă de schimb 17.04 KN.9029185

Clești de tăiere

Clești pentru tăiat țevi mixte (Pexal) 12 - 25 mm și tuburi de protecție (Copex)

• Utilizați pentru tăiere Pexal cu diametru de 12 - 25 mm și pentru tăierea 
tuburilor de protecție flexibile cu un diametru de 18 - 35 mm.

• Tăiere precisă fără deformare.
• Material: oțel de înaltă calitate, tratat în ulei.
• Lamele sunt din oțel special, tratate în ulei.

mm Descriere
Capacitatea de tăiere (Ø mm) Adâncime de tăiere

(mm) €/buc Cod articol
Pexal Tuburi de protecție

210 Clește pentru tăiat țevi și mânere cu manşon 
bicomponent 12 - 25 18 - 35 25 69.20 KN.902520

Lamă de schimb Pexal 11.90 KN.902901
Lame de schimb pentru tuburi de protecție 25.30 KN.902902

Clește pentru tăiat țevi din plastic 35 mm

• Utilizat pentru o tăiere curată a conductelor din material plastic 
cu un diametru de Ø6 – Ø35 mm.

• Nu se utilizează pentru tăierea cablurilor.
• Lamele sunt reglabile.
• Ulilizare ușoară datorită design-ului ergonomic al mânerului.
• Carcasa este din aluminiu turnat sub presiune lăcuit roșu.
• Lama este din oțel special, tratată în ulei.

mm Descriere Capacitatea de tăiere
(Ømm) €/buc Cod articol

185 Clește pentru tăiat țevi 6-35 38.60 KN.9410185

Lamă de rezervă pentru modelul KN.9410185 16.45 KN.9419185
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Foarfecă pentru electricieni

• Lame de tăiere cu zimți fini pentru o tăiere curată, fără alunecare și lăcaș 
pentru cabluri.

• Conține husă pentru protecție.
• Mânere cu manșon bicomponent ramforsat cu fibră de sticlă.
• Muchiile tăietoare din oțel inoxidabil cu duritate de 56HRC.

mm €/buc Cod articol

160 13.52 KN.9505155SB

Foarfecă profesională
• Utilizate pentru tăiere carton, material plastic, foi de aluminiu, cupru și 

alamă.
• NU SE UTILIZEAZĂ PENTRU OŢEL.
• Lame de precizie, călite.
• Arc de revenire și sistem de blocare pentru o utilizare continuă.
• Material: oțel inoxidabil.
• Mânerele sunt de plastic, rezistente la impact.

KN.9505185 cu lamele înclinate la 40° permite o utilizare eficientă pentru 
tăieri pe lungimi mari.

mm Descriere €/buc Cod articol

140
Foarfecă profesională cu suprafață lustruită şi mânere din plastic

11.90 KN.9505140
185 14.88 KN.9505185
190 13.52 KN.9505190

40°

Foarfecă pentru fibre KEVLAR

• Utilizat numai pentru tăierea fibrelor KEVLAR.
• NU ESTE RECOMANDAT PENTRU TĂIEREA ALTOR TIPURI 

DE CABLURI.
• Lame de tăiere cu zimți fini pentru o tăiere curată, fără alunecare.
• Suprafață cromată netedă.
• Cap de tăiere: oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• Mânere ușor de folosit din plastic, rezistente la impact.

mm Descriere €/buc Cod articol

160 Foarfecă KEVLAR 36.20 KN.9503160SB

Clești de tăiere

Clește pentru tăiat țevi mixte (Pexal) 26-40 mm
• Utilizați pentru tăierea conductelor din plastic gros și țevi mixte de 

diametre de 26 - 40 mm.
• Material: oțel de înaltă calitate, tratat în ulei.
• Lamele sunt din oțel special, tratate în ulei.

Nu este recomandat pentru 
țevi de plastic cu pereți 
subțiri.

(pentru acestea recomandăm 
KN.9020185).

mm Descriere Capacitatea de tăiere
(Ø  mm)

Adâncimea de tăiere
(Ø  mm) €/buc Cod articol

210 Clește pentru tăiat țevi mixte (Pexal) și mânere cu manşon bicomponent 26-40 40 66.50 KN.902540
Lamă de rezervă     25.40 KN.902940



Unelte de mână

30

• Buton pentru ajustarea deschiderii fălcilor (direct pe piesa de lucru).
• Reglaj fin pentru adaptarea optimă la diferite dimensiuni.
• Autoblocare pe piesa de lucru ce nu permite alunecarea. 

Nu este necesară o forță minimă de strângere.
• Fălcile sunt prevăzute cu zimți ce au o duritate de 61HRC (uzură scăzută 

și o bună stabilitate în prindere).
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.

Reglaj fin prin apăsarea unui buton:
rapid și comfortabil.

Clești Cobra

Clești pentru instalatori
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Geometrie cu zimți opusă sensului de rotație: autoblocare
ce previne alunecarea.

Clești Cobra

mm Descriere
(Ø inch)

 
(Ø mm) (mm)

Poziții de 
ajustare €/buc Cod articol

125 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere din 
plastic anti-alunecare 1 27 27 13 17.30 KN.8701125

150
Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere din 
plastic anti-alunecare

1 ¼ 32 30 11 17.55 KN.8701150
180 1 ½ 42 36 18 18.45 KN.8701180
250 2 50 46 25 19.68 KN.8701250

300 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere din 
plastic anti-alunecare 2 ¾ 70 60 30 27.10 KN.8701300

180 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere cu 
manşon bicomponent 1 ½ 42 36 18 20.44 KN.8702180

250 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere subțiri 
cu manşon bicomponent 2 50 46 25 21.97 KN.8702250

300 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere cu 
manşon bicomponent 2 ¾ 70 60 30 30.70 KN.8702300

125

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere din plastic 
anti-alunecare

1 25 27 13 21.63 KN.8703125
180 1 ½ 42 36 18 25.20 KN.8703180
250 2 50 46 25 26.10 KN.8703250
300 2 ¾ 70 60 30 33.80 KN.8703300

250 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere subțiri cu 
manşon bicomponent 2 50 46 25 28.60 KN.8705250

300 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent 2 ¾ 70 60 30 36.90 KN.8705300

250 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V 2 50 46 24 32.90 KN.8726250

Clești pentru instalatori
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Clește cheie pentru piulițe

• Utilizat pentru piulițe și șuruburi metrice și imperiale cu dimensiuni între 
10 - 32 mm (⅜" până la 1 ¼"); Autoblocare pe piesa de lucru începând cu 17 mm.

• Strângere rapidă a conexiunilor cu șuruburi.
• Buton pentru ajustarea deschiderii fălcilor (direct pe piesa de lucru).
• Reglaj fin pentru adaptarea optimă la diferite dimensiuni.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

Ideal pentru piulițele ruginite 
cu margini uzate.

mm Descriere
(inch)

 
(mm)

Poziții de 
ajustare €/buc Cod articol

250 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere cu manşon din plastic anti-alunecare ⅜ - 1 ¼ 10-32 15 22.02 KN.8741250

Clești standard

• Utilizare ușoară datorita celor 5 poziții diferite de reglare.
• Cu mânere din plastic anti-alunecare.
• Fălcile sunt prevăzute cu zimți ce au o duritate de 61HRC (uzură scăzută și o 

bună stabilitate în prindere).
• Oțel vanadium, forjat și tratat în ulei.
• DIN ISO 8976.

mm Descriere
(Ø inch)

 
(Ø mm) (mm)

€/buc Cod articol

250 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic 1 516 34 36 12.08 KN.8901250
250 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic 1 516 34 36 17.98 KN.8903250
250 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent 1 516 34 36 22.70 KN.8905250

Clește prindere țevi

• Ideale pentru strângerea și deșurubarea îmbinărilor de țeavă, a sifoanelor 
din material plastic cu diametre de la Ø25 mm.

• 4 poziții diferite de reglare.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

Protecția de plastic împiedică 
zgârierea suprafețelor pretențioase.

mm Descriere Capacitatea de lucru
(Ø mm) €/buc Cod articol

230 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic 25 - 65 24.86 KN.8103230

230 Cleşte cu suprafață cromată cu protecție de plastic pentru fălci și mânere cu 
manşon din plastic 25 - 60 34.80 KN.8113230

Două perechi de fălci din plastic de schimb pentru KN.8113230   9.27 KN.8119230

Clești pentru instalatori
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Clești Cobra-matic

• Autoblocare pe piesa de lucru ce nu permite alunecarea. 
Nu este necesară o forță minimă de strângere.

• Arcul închide (blochează) în mod automat cleștele la apăsarea butonului.
• DIN ISO 8976.

mm Descriere
(Ø inch)

 
(Ø mm) (mm)

Poziții de 
ajustare €/buc Cod articol

250 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere cu manşon din plastic anti-alunecare 2 50 46 25 22.02 KN.8711250

Arc de rezervă         3.15 KN.8719250

Clește Cobra ES (cu fălci subțiri)

• Ideal pentru utilizarea la întreținerea și repararea echipamentelor în industria 
automobilelor.

• Fălci subțiri, lungi și ascuțite (acces în locuri înguste).
• Prindere sigură pentru piesele plate.
• Autoblocare pe piesa de lucru ce nu permite alunecarea. Nu este necesară o 

forță minimă de strângere.
• Reglaj fin pentru adaptarea optimă la diferite dimensiuni.
• Stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu.
• Raport de pârghie optim.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 8976.

mm Descriere
(Ø inch)

 
(Ø mm) (mm)

Deschidere 
maximă

Adâncimea 
maximă de 

prindere

Poziții de 
ajustare €/buc Cod articol

250 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere 
cu manşon din plastic anti-alunecare 1  ¼ 32 34 37 42 19 21.29 KN.8751250

Clești Cobra XL/XXL

• Capacitate de prindere mai bună cu o greutate redusă față de un clește standard.
• Reglaj fin pentru adaptarea optimă la diferite dimensiuni.
• Autoblocare pe piesa de lucru ce nu permite alunecarea. Nu este necesară o forță 

minimă de strângere.
• Fălcile sunt prevăzute cu zimți ce au o duritate de 61HRC (uzură scăzută și o bună 

stabilitate în prindere).
• Stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

mm Descriere
(Ø inch)

 
(Ø mm) (mm)

Poziții de 
ajustare €/buc Cod articol

400 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere din plastic 3 ½ 90 95 27 47.10 KN.8701400
560 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere din plastic 4 ½ 115 120 20 78.40 KN.8701560

Clești pentru instalatori

Cobra XL
prindere net 

superioară a piuliței

Standard
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Clește Alligator

• Mai multă putere și confort în comparație cu cleștii convenționali de 
aceeași dimensiune: 9 trepte de reglare pentru 30% mai multă capacitate 
de prindere.

• Acces bun la piesa de lucru datorită design-ului subțire al capului și al 
zonei de articulație.

• Autoblocare pe țevi sau piulițe: fără alunecare pe piesă și forța de 
strangere necesară mică.

• Fălcile sunt prevăzute cu zimți ce au o duritate de 61HRC (uzură 
scăzută și o bună stabilitate în prindere).

• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 8976.

KN.8801400
Cobra XL - lungimea de 400 mm permite o deschidere de 95 mm.

Clești pentru instalatori

Geometrie cu zimți opusă sensului de rotație: autoblocare
ce previne alunecarea.
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Clește standard

Alligator 250/300

Zimți cu tratament special
Rezistență ridicată la uzură, permite 
o prindere sigură, durabilă.

Mecanism ajustabil robust
Rezistent la murdărie, deosebit de 
potrivit pentru munca în aer liber.

9 poziții de reglare
Capacitate de prindere cu 30% mai 
mare, ajustare optimă pentru piesa 
de lucru datorită designului subțire 
a mânerului.

Articulație dublă

Clește Alligator

mm Descriere
(Ø inch)

 
(Ø mm) (mm)

Poziții de 
ajustare

€/buc Cod articol

180
Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon 
din plastic anti-alunecare

1 ½ 42 36 9 14.11 KN.8801180
250 2 50 46 9 15.09 KN.8801250
300 2 ¾ 70 60 9 22.61 KN.8801300
180

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon 
bicomponent

1 ½ 42 36 9 16.32 KN.8802180
250 2 50 46 9 17.89 KN.8802250
300 2 ¾ 70 60 9 24.40 KN.8802300
180 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic  

anti-alunecare
1 ½ 42 36 9 19.89 KN.8803180

250 2 50 46 9 21.25 KN.8803250
180

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent

1 ½ 42 36 9 20.15 KN.8805180
250 2 50 46 9 23.08 KN.8805250
300 2 ¾ 70 60 9 31.60 KN.8805300

250 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V 2 50 46 9 25.80 KN.8806250

250 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
monocomponent VDE 1000 V în adâncime

2 50 46 9 31.00 KN.8807250

300 2 ¾ 70 60 9 42.10 KN.8807300

400 Cleşte XL cu strat protector negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic anti-alunecare 3 ½ 90 95 11 43.10 KN.8801400

Clești pentru instalatori
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mm Descriere
(Ø mm)

 
(Ø inch)

 
(Ø inch) (mm)

€/buc Cod articol

310

Cleşte vopsit în câmp electrostatic, roşu

  42 1 ⅝ 1   42 29.90 KN.8310010
420   60 2 ⅜     1 ½   60 39.80 KN.8310015
560   70 2 ¾ 2   70 60.90 KN.8310020
650 110 4 ⅜ 3 110 123.00 KN.8310030
750 130 5 ⅛ 4 130 161.00 KN.8310040

Clește pentru țevi 90°

• Model suedez.
• Fălcile înclinate la 90°.
• Geometrie cu zimți opusă sensului de rotație.
• Dinți tratați suplimentar prin inducție.
• Piuliță de reglare.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN 5234.

90°

mm Descriere
(Ø mm)

 
(Ø inch)

 
(Ø inch) (mm)

€/buc Cod articol

320
Cleşte vopsit în câmp electrostatic, roşu

42 1 ⅝ 1 42 30.70 KN.8320010
430 60 2 ⅝     1 ½ 60 41.70 KN.8320015
570 70 2 ¾ 2 70 64.80 KN.8320020

Clește pentru țevi 45°

40°

mm Descriere
(Ø mm)

 
(Ø inch)

 
(Ø inch) (mm)

€/buc Cod articol

245

Cleşte vopsit în câmp electrostatic, roşu

35 1 ½ ½ 35 31.80 KN.8330005
320 42 1 ⅝ 1 42 29.90 KN.8330010
420 60 2 ⅜     1 ½ 60 43.10 KN.8330015
540 70 2 ¾ 2 70 67.90 KN.8330020
680 120 4 ¾ 3 100 127.00 KN.8330030

Clește pentru țevi în formă de ,,S’’

mm Descriere
(Ø mm)

 
(Ø inch)

 
(Ø inch)

 
(Ø mm) (mm)

€/buc Cod articol

330
Cleşte vopsit în câmp electrostatic, roşu

42 1 ⅝ 25.0 1 42 35.30 KN.8360010
420 60 2 ⅜ 37.5 1 ½ 60 51.00 KN.8360015
330

Cleşte vopsit în câmp electrostatic, roşu şi mânere cu manşon din plastic
42 1 ⅝ 25.0 1 42 38.60 KN.8361010

420 60 2 ⅜ 37.5 1 ½ 60 54.40 KN.8361015

Clești pentru țevi în formă de ,,S’’ cu reglare rapidă
• Reglare precisă a prinderii direct pe piesa de 

lucru, la simpla apăsare a unui buton într-un 
timp foarte scurt.

• Mai puțin efort necesar ca urmare a acțiunii 
de auto-blocare.

• Dinți tratați suplimentar prin inducție.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

Clești pentru instalatori

• Model suedez.
• Fălcile înclinate la 45°.
• Geometrie cu zimți opusă sensului de rotație.
• Dinți tratați suplimentar prin inducție.
• Piuliță de reglare.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN 5234.

• Model suedez.
• Fălcile forma "S".
• Geometrie cu zimți opusă sensului de rotație.
• Dinți tratați suplimentar prin inducție.
• Piuliță de reglare.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN 5234.
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Clești cheie

• O singură unealtă - clește și cheie.
• Datorită formei, înlocuiește cu success seturile de chei convenționale.
• Fălci netede pentru instalarea ușoară a fitingurilor. Se poate utiliza direct pe 

suprafețe cromate.
• Buton pentru ajustarea deschiderii fălcilor (direct pe piesa de lucru).
• Fălcile sunt paralele, oferă o prindere mai solidă.
• Construcția permite ajustarea ușoară a fălcilor până la dimensiunea lor 

maximă specificată.
• Acțiunea fălcilor permite o strângere și o eliberare rapidă datorită sistemului 

cu clichet.
• Moment de pârghie de 10 : 1.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

mm Descriere
(Ø inch)

 
(Ø mm)

Poziții de 
ajustare €/buc Cod articol

125

Cleşte placat cu nichel şi mânere cu manşon din plastic

⅞ 23 11 32.30 KN.8603125
150 1 27 14 36.40 KN.8603150
180 1 ⅜ 35 13 38.10 KN.8603180
250 1 ¾ 46 17 43.70 KN.8603250
300 2 ⅜ 60 22 51.70 KN.8603300

150 Cleşte placat cu nichel şi mânere cu manşon bicomponent 1 27 14 39.20 KN.8605150

180 Cleşte placat cu nichel şi mânere cu manşon bicomponent 1 ⅜ 35 13 40.40 KN.8605180

250 Cleşte placat cu nichel şi mânere cu manşon bicomponent 1 ¾ 46 17 46.80 KN.8605250

400 Cleşte XL placat cu nichel şi mânere cu manşon din plastic 3 ⅜ 85 25 92.10 KN.8603400

Clești-cheie

Cheie obișnuită fixăClește-cheie Knipex
deschidere reglabilă

KN.8603400
lungimea de 400 mm permite
o deschidere de 85 mm.
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Clești pentru inele de siguranță interioare

• Pentru montarea inelelor de siguranță în găuri de diametre de la 
Ø8 până la Ø140 mm.

• Vârfuri solide, fără alunecare.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei

DIN 5256 D

40°

DIN 5256 C

90°

Clești pentru inele de siguranță

mm Descriere Tipul
Inel interior
dimensiune
Ø (mm)         Ø (mm)

€/buc Cod articol

140
Cleşte cu strat protector 
negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic

  8 -   13 0.9 9.52 KN.4411J0
140 12 -   25 1.3 9.52 KN.4411J1
180 19 -   60 1.8 10.20 KN.4411J2
225 40 - 100 2.3 11.56 KN.4411J3
320 85 - 140 3.2 19.51 KN.4411J4
140

Cleşte cu suprafață cromată 
şi mânere din plastic

  8 -   13 0.9 12.37 KN.4413J0
140 12 -   25 1.3 12.37 KN.4413J1
180 19 -   60 1.8 13.35 KN.4413J2
225 40 - 100 2.3 14.83 KN.4413J3
320 85 - 140 3.2 23.55 KN.4413J4
130

Cleşte cu strat protector 
negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic 90°

  8 -   13 0.9 10.84 KN.4421J01
130 12 -   25 1.3 10.84 KN.4421J11
170 19 -   60 1.8 11.05 KN.4421J21
215 40 - 100 2.3 12.24 KN.4421J31
300 85 - 140 3.2 20.87 KN.4421J41
130

Cleşte cu suprafață cromată 
şi mânere din plastic 90°

12 -   25 1.3 13.69 KN.4423J11
170 19 -   60 1.8 14.03 KN.4423J21
215 40 - 100 2.3 15.90 KN.4423J31
140

Cleşte cu strat protector 
negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic 40°

  8 -   13 0.9 10.97 KN.4431J02
140 12 -   25 1.3 10.97 KN.4431J12
180 19 -   60 1.8 11.26 KN.4431J22
225 40 - 100 2.3 12.33 KN.4431J32
310 85 - 140 3.2 20.87 KN.4431J42

Clește pentru pentru inele de prindere pe arbori

• Pentru inele de prindere pentru montarea pe arbori cu diametre 
între 1.5 - 30 mm.

• Cu arc de revenire.
• Vârfuri solide, fără alunecare.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

mm Descriere
Inel de prindere
dimensiune
Ø (mm)                          Ø (mm)

€/buc Cod articol

140

Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic

  1.5 -   4.0 0.9 19.42 KN.4611G0
140   4.0 -   7.0 1.3 12.41 KN.4611G1
140   5.0 - 13.0 1.8 13.09 KN.4611G2
140 14.0 - 18.0 2.3 13.73 KN.4611G3
180 20.0 - 30.0 3.2 14.58 KN.4611G4

Set de clești pentru inele de siguranță

Tipul

Dimensiune Ø (mm)

Ø (mm)
€/buc Cod articol

interior 19 - 60

1.8 52.20 KN.001956   exterior 19 - 60

  90° interior 19 - 60

   90°   exterior 19 - 60

Componență:
• Cleşti pentru inele de siguranță pentru montarea inelelor de siguranță, cu vârf drept.
• Cleşti pentru inele de siguranță pentru montarea inelelor de siguranță, cu vârf la 90°.
• Set de 4 cleşti cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic.
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Clești pentru inele de siguranță exterioare

mm Descriere Tipul
Inel exterior
dimensiune
Ø (mm)         Ø (mm)

€/buc Cod articol

140

Cleşte cu strat protector 
negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic

  3 -   10 0.9 11.05 KN.4611A0
140 10 -   25 1.3 10.50 KN.4611A1
180 19 -   60 1.8 11.56 KN.4611A2
210 40 - 100 2.3 12.54 KN.4611A3
320 85 - 140 3.2 21.89 KN.4611A4
140

Cleşte cu suprafață cromată 
şi mânere din plastic

  3 -   10 0.9 13.81 KN.4613A0
140 10 -   25 1.3 13.05 KN.4613A1
180 19 -   60 1.8 15.00 KN.4613A2
210 40 - 100 2.3 16.28 KN.4613A3
125

Cleşte cu strat protector 
negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic 90°

  3 -   10 0.9 12.07 KN.4621A01
125 10 -   25 1.3 11.43 KN.4621A11
170 19 -   60 1.8 12.54 KN.4621A21
200 40 - 100 2.3 13.90 KN.4621A31
300 85 - 140 3.2 23.76 KN.4621A41
125

Cleşte cu suprafață cromată 
şi mânere din plastic 90°

  3 -   10 0.9 15.39 KN.4623A01
125 10 -   25 1.3 14.49 KN.4623A11
170 19 -   60 1.8 15.64 KN.4623A21
200 40 - 100 2.3 17.47 KN.4623A31
130

Cleşte cu strat protector 
negru lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic 40°

  3 -   10 0.9 12.16 KN.4631A02
130 10 -   25 1.3 11.60 KN.4631A12
185 19 -   60 1.8 12.62 KN.4631A22
210 40 - 100 2.3 14.15 KN.4631A32
310 85 - 140 3.2 24.01 KN.4631A42

• Pentru montarea inelelor de siguranță pe arbori de 
diametre de la Ø3 până la Ø140 mm.

• Vârfuri solide, fără alunecare.
• Cu arc de revenire.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei

Clești pentru inele de siguranță

Clește pentru inele de siguranță interioare - dimensiuni mari

• Pentru montarea inelelor de siguranță în găuri de diametre de la Ø122 - 400 mm.
• Cu sistem de blocare.
• La uzură vârfurile se pot  înlocui.
• Corpul cleștelui este din oțel laminat de înaltă rezistență.
• Oțel special, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere Tipul
Inel interior
dimensiune
Ø (mm)          Ø (mm)

€/buc Cod articol
Vârfuri de schimb

€/buc Cod articol
560

Cleşte vopsit în câmp electrostatic, negru
  

122 - 300 3.5 96.60 KN.4410J5 11.82 KN.4419J5
570 252 - 400 4.5 96.60 KN.4410J6 11.82 KN.4419J6
570

    90°
122 - 300 3.5 97.10 KN.4420J51 11.99 KN.4429J51

580 252 - 400 4.5 97.10 KN.4420J61 11.99 KN.4429J61

Clește pentru inele de siguranță exterioare - dimensiuni mari

mm Descriere Tipul
Inel interior
dimensiune
Ø (mm)           Ø (mm)

€/buc Cod articol
Vârfuri de schimb

€/buc Cod articol
560

Cleşte vopsit în câmp electrostatic, negru
  

122 - 300 3.5 96.60 KN.4610A5 11.82 KN.4619A5
570 252 - 400 4.5 96.60 KN.4610A6 11.82 KN.4619A6
570

    90°
122 - 300 3.5 97.10 KN.4620A51 11.99 KN.4629A51

580 252 - 400 4.5 97.10 KN.4620A61 11.99 KN.4629A61

• Pentru montarea inelelor de siguranță pe arbori de diametre de la Ø122 - 400 mm.
• Cu sistem de blocare.
• La uzură vârfurile se pot  înlocui.
• Corpul cleștelui este din oțel laminat de înaltă rezistență.
• Oțel special, forjat, tratat în ulei.

90°

40°
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Set de clești de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță

mm Descriere Tipul
Inel interior
dimensiune
Ø (mm)          Ø (mm)

€/buc Cod articol

140

Cleşte cu strat protector gri şi mânere cu manşon din plastic anti-alunecare

  8 -   13 0.9 12.50 KN.4811J0
140 12 -   25 1.3 12.50 KN.4811J1
180 19 -   60 1.8 13.13 KN.4811J2
225 40 - 100 2.3 14.79 KN.4811J3
320 85 - 140 3.2 25.50 KN.4811J4
130

Cleşte cu strat protector gri şi mânere cu manşon din plastic anti-alunecare

90°

  8 -   13 0.9 14.24 KN.4821J01
130 12 -   25 1.3 14.24 KN.4821J11
165 19 -   60 1.8 14.41 KN.4821J21
210 40 - 100 2.3 15.90 KN.4821J31
305 85 - 140 3.2 27.20 KN.4821J41
140 Cleşte cu strat protector gri şi mânere cu manşon din plastic anti-alunecare

Cu limitator de deschidere
12 -   25 1.3 20.83 KN.4831J1

180 19 -   60 1.8 22.19 KN.4831J2

Clești de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță interioare

• Cu vârfuri încastrate pentru operații continue.
• Durată de viață de 10 ori mai mare; ideali pentru lucrări grele.
• Vârfurile sunt fabricate din oțel de arc de înaltă densitate. Acestea 

sunt cu 30% mai rezistente decât vârfurile cleștilor convenționali ca și 
solicitare statică și dinamică.

• Articulație cu bolț.
• Clești de înaltă calitate.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei

Vârfuri încastrate din oțel de arc 
de înaltă densitate. 

Durată de viață de 10 ori mai 
mare. Vârfurile nu sunt detașabile.

Clești pentru inele de siguranță

DIN 5256 C

90°
DIN 5256 D

Limitator de 
deschidere

Tipul

Dimensiune Ø (mm)

Ø (mm)
€/buc Cod articol

  interior
12 - 25 1.3

60.90 KN.001957  19 - 60 1.8

     exterior
10 - 25 1.3

     19 - 60 1.8

Componență:
• Cleşti de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță pentru montarea inelelor de 

siguranță în găuri, cu vârf drept.
• Cleşti de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță pentru montarea inelelor de 

siguranță pe arbori, cu vârf drept.
• Set de 4 cleşti cu strat protector negru şi mânere cu manşon din plastic anti-alunecare.

Vârfuri încastrate din oțel de arc de 
înaltă densitate.

Durată de viață de 10 ori mai mare. 
Vârfurile nu sunt detașabile.

Forma subțire 
a capului 
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mm Descriere Tipul
Inel exterior
dimensiune
Ø (mm)          Ø (mm)

€/buc Cod articol

140

Cleşte cu strat protector gri şi mânere cu manşon
din plastic anti-alunecare     

  3 -   10 0.9 14.41 KN.4911A0
140 10 -   25 1.3 13.47 KN.4911A1
180 19 -   60 1.8 14.96 KN.4911A2
225 40 - 100 2.3 16.32 KN.4911A3
320 85 - 140 3.2 28.40 KN.4911A4
130

Cleşte cu strat protector gri şi mânere cu manşon
din plastic anti-alunecare       90°

  3 -   10 0.9 15.73 KN.4921A01
130 10 -   25 1.3 14.79 KN.4921A11
165 19 -   60 1.8 16.32 KN.4921A21
210 40 - 100 2.3 17.85 KN.4921A31
305 85 - 140 3.2 30.90 KN.4921A41
140

Cleşte cu strat protector gri şi mânere cu manşon
din plastic anti-alunecare. Cu limitator de deschidere.     

  3 -   10 0.9 17.68 KN.4931A0
140 10 -   25 1.3 20.15 KN.4931A1
180 19 -   60 1.8 21.72 KN.4931A2

130 Cleşte cu strat protector gri şi mânere cu manşon
din plastic anti-alunecare. Cu limitator de deschidere.       90°   3 -   10 0.9 18.91 KN.4941A01

Clești de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță exterioare

90°

Clești pentru inele de siguranță

Clește special pentru inele speciale de siguranță

• Pentru montarea inelelor de siguranță fără găuri de prindere.
• Cu arc de revenire.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

mm Descriere €/buc Cod articol
170 Cleşte cu suprafață brunată 27.30 KN.4510170
200 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere din plastic 30.00 KN.4521200

Set de clești de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță
Componență:
• Cleşti de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță de interior și exterior cu vârf drept.
• Cleşti de precizie Heavy Duty pentru inele de siguranță de interior și exterior cu vârf la 90°.
• Set de 8 cleşti cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic.

• Cu vârfuri încastrate pentru operații continue.
• Durată de viață de 10 ori mai mare; ideali pentru lucrări grele.
• Vârfurile sunt fabricate din oțel de arc de înaltă densitate. Acestea sunt cu 30% mai 

rezistente decât vârfurile cleștilor convenționali ca și solicitare statică și dinamică.
• Articulație cu bolț și arc de deschidere încorporat.
• Clești de înaltă calitate.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei

Limitator de 
deschidere

30°

KN. 4510170 pentru inele 
de siguranță cu un spațiu 
liber de minim 3.6 mm.

KN.4510170

KN.4521200

KN.4521200 fălci înclinate cu gaură de centrare pentru 
inele de siguranță cu un spațiu liber de minim 2.2 mm 
pentru găuri cu diametre mai mari de Ø12 mm.

Tipul

Dimensiune Ø (mm)

Ø (mm)
€/buc Cod articol

  interior
12 - 25 1.3

144.00 KN.002125

  19 - 60 1.8

     exterior
10 - 25 1.3

     19 - 60 1.8

    90°
interior

12 - 25 1.3

    90° 19 - 60 1.8

       90°
exterior

10 - 25 1.3

       90° 19 - 60 1.8
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Clești dezizolatori și sertizori

Clești dezizolatori

Clește deizolator pentru fibră optică

• Clești dezizolatori pentru cabluri cu izolație de mărime max. Ø5.0 mm și 
respectiv 10 mm².

• Reglare ușoară la dimensiunea dorită cu ajutorul șurubului.
• Oțel de scule speciale, forjat, tratat în ulei.

• Pentru îndepărtarea izolației primare și secundare de 
fibră optică.

• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere
Capacitatea de dezizolare

AWG €/buc Cod articol
(Ø mm) (mm²)

160 Clește cu strat protector negru lustruit și mânere cu 
manșon din plastic 5.0 10 7 13.30 KN.1101160

160 Clește cu strat protector negru lustruit și mânere cu 
manșon bicomponent 5.0 10 7 16.11 KN.1102160

160 Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon 
bicomponent 5.0 10 7 18.62 KN.1105160

160 Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon 
bicomponent VDE 1000 V     5.0 10 7 21.25 KN.1106160

160 Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon 
monocomponent VDE 1000 V în adâncime     5.0 10 7 26.10 KN.1107160

160 Clește fără arc de revenire cu strat protector negru 
lustruit și mânere cu manșon din plastic 5.0 10 7 15.56 KN.1112160

160 Clește fără arc de revenire cu suprafață cromată și mânere 
cu manșon monocomponent VDE 1000 V în adâncime   5.0 10 7 24.31 KN.1117160

mm Descriere Capacitatea de dezizolare
(Ø mm²) €/buc Cod articol

130 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon din plastic
izolația primară 0.125

51.00 KN.1282130SB
izolația secundară 0.250
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Clești dezizolatori cu margini de tăiere puțin  înclinate

• Cu margini de tăiere alungite.
• 25% mai multă performanță de tăiere datorită raportului pârghie optim.
• Orificii pentru dezizolare (Ø1.5 mm² și Ø2.5 mm²) pentru conductoare masive.
• Capacitate maximă de tăiere de 5 × 2.5 mm².
• Vârfuri ascuțite pentru lucrul în spații înguste.
• Muchii de tăiere călite, cu o duritate de 60HRC.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere Capacitatea dezizolare
(Ø mm²) AWG

Capacitatea de tăiere

€ / buc Cod articol

(Ø mm) (Ø mm)

160 Clește cu strat protector negru lustruit și mânere
cu manșon din plastic 1.5  / 2.5 15 / 13 2.5 1.5 25.50 KN.1422160

160 Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon 
bicomponent 1.5  / 2.5 15 / 13 2.5 1.5 28.50 KN.1425160

160 Clește cu suprafață cromată și mânere cu manșon 
bicomponent VDE 1000 V 1.5  / 2.5 15 / 13 2.5 1.5 30.60 KN.1426160

Clești dezizolatori și sertizori

Clești dezizolatori pentru electricieni 

• Clești ideali pentru utilizarea la instalații de cabluri electrice.
• Utilizați pentru prinderea și îndoirea sârmei.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă.
• Precizie de tăiere, muchiile tăietoare tratate suplimentar prin inducție ajung 

la o duritate de tăiere de 60HRC .
• Dezizolator.
• Utilizați pentru sertizarea pinilor terminali.
• Oțel crom-vanadium, forjat și tratat în ulei.

mm Descriere

Capacitate de tăiere
Capacitate de dezizolare

(Ø mm²) € / buc Cod articol
 

(Ø mm)
 

(Ø mm)

160 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon din plastic 2.5 1.6 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5 23.59 KN.1301160

160 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi 
mânere cu manşon bicomponent 2.5 1.6 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5 24.95 KN.1302160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu 
manşon bicomponent 2.5 1.6 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5 30.00 KN.1305160

Sertizare de la
0.5 la 2.5 mm²Prindere Tăiere Dezizolare



Unelte de mână

44

Clește dezizolator automat Multistrip 10

Clește dezizolator automat auto-reglabil

• Clește dezizolator automat pentru cabluri cu secțiune de la 0.3 mm² la 10 mm².
• Geometria cuțitului îmbunătățită - mai robust și mai durabil.
• Mâner cu design optimizat pentru un confort mai bun.
• Lame de tăiere încastrate.
• Utilizat pentru cabluri monofilare sau multifilare, cu izolația din plastic sau 

din cauciuc cu diametrul max. între Ø0.03 – Ø10 mm².
• Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite tipuri de izolație.
• Cu lame de tăiere pentru cabluri multifilare de Cu / Al până la 10 mm² sau 

monofilare până la 6 mm².
• Mecanism ce permite înlocuirea lamelor și fălcilor.
• Corpul cleștelui este din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Lamele sunt din oțel special, tratate în ulei.

• Clește dezizolator automat pentru cabluri monofilare sau multifilare, cu 
izolația din plastic sau din cauciuc cu diametrul maxim între Ø0.03 – Ø10 
mm² / 2.50 - 16 mm².

• Geometria cuțitului îmbunătățită - mai robust și mai durabil.
• Mâner cu design optimizat pentru un confort mai bun.
• Lame de tăiere încastrate.
• Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite tipuri de izolație.
• Cu lame de tăiere pentru cabluri multifilare de Cu / Al până la 10 mm² sau  

monofilare până la 6 mm².
• Mecanism ce permite înlocuirea lamelor și fălcilor.
• Corpul cleștelui este din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Lamele sunt din oțel special, tratate în ulei.

mm Capacitatea de dezizolare
(Ø mm²) AWG € / buc Cod articol

195 0.03 - 10 32 - 7 70.10 KN.1242195
Lame de rezervă 13.30 KN.124921
Limitator de lungime   1.70 KN.124923

mm
Capacitatea de 

dezizolare
(Ø mm²)

AWG
Limitator

de lungime
(mm)

€/buc Cod articol

200 0.03 - 10 32 - 7 3.0 - 18.0 52.40 KN.1240200
200 2.50 - 16 13 - 5 - 80.40 KN.1250200
Piese de schimb pentru KN.1240200

Lame de schimb 13.43 KN.124901
Fălci de prindere 3.10 KN.124902
Limitator de lungime 1.79 KN.124903

Piese de schimb pentru KN.1250200
Lame de schimb 15.60 KN.125901
Fălci de prindere 3.78 KN.125902

Clești dezizolatori și sertizori

Clește dezizolator automat 6

• Lamele se auto-reglează la secțiunea conductorului fără presetare.
• Deschidere automată a fălcilor după operația de dezizolare.

mm Capacitatea de dezizolare
(Ø mm²) AWG €/buc Cod articol

180 0.2-6 24-10 27.30 KN.1262180
Lame de rezervă 7.95 KN.126921
Limitator de lungime 2.81 KN.126923

Nu este nevoie de reglare manuală, adâncimea de dezizolare se reglează 
automat la diametrul sârmei pentru orice tip de material izolator.

• Clește dezizolator automat pentru cabluri cu secțiune de la 0.2 mm² la 6.0 mm².
• Lame de tăiere încastrate.
• Cu lamă de tăiere pentru cabluri multifilare de Cu / Al până la 2.5 mm².
• Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite tipuri de izolație.
• Lamele se auto-reglează la secțiunea conductorului fără presetare.
• Mecanism ce permite înlocuirea lamelor.
• Cu limitator de lungime 6 - 18 mm.
• Corpul cleștelui este din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Lamele sunt din oțel special, tratate în ulei.
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Clește dezizolator automat pentru cabluri plate

• Clește dezizolator automat pentru cabluri plate cu izolație din PVC, 
cu max. 12 mm lățime și secțiune între 0.75 și 2.5 mm².

• Se auto-reglează la diferite înălțimi prevenind deteriorarea 
conductorului.

• Corpul cleștelui este din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Lame din oțel special, tratate în ulei.

mm Capacitatea de dezizolare
(Ø mm²) AWG €/buc Cod articol

180 0.75 - 2.5 19 -13 52.40 KN.1264180

Clește dezizolator Mini

• Dezizolator precis cu reglare în trepte pentru diferite dimensiuni.
• Cu lamă de tăiere.
• Limitator de lungime 4 - 15 mm.
• Corpul cleștelui este din plastic rezistent la impact.
• Mecanism de blocare.

mm Capacitatea de dezizolare
(Ø mm²) AWG €/buc Cod articol

100 0.12 - 0.4 36 - 26 33.00 KN.1280040SB
100 0.30 - 1.0 28 - 18 33.00 KN.1280100SB

Clești dezizolatori și sertizori

Dezizolator universal

• Utilizați pentru dezizolarea cablurilor.
• Auto-strângere.
• Permite reglarea adâncimii de tăiere.
• Lamă ce asigură o tăiere circulară.
• Lamă de rezervă în interiorul mânerului.

KN.1620165SB

mm
Capacitatea de 

dezizolare
(Ø mm²)

Tip €/buc Cod articol

130 4.0 - 16.0
fără cârlig

15.30 KN.162016SB
130 8.0 - 28.0 15.30 KN.162028SB
165 8.0 - 28.0 cu cârlig 16.62 KN.1620165SB
Lamă de rezervă pentru toate modelele   5.02 KN.1629165

Dezizolator universal multidirecțional

• Pentru dezizolare cabluri rotunde cu izolație din PVC, cauciuc, 
silicon cu diametrul între Ø6.0 - Ø29.0 mm.

• Auto-strângere.
• Permite reglarea adâncimii de tăiere.
• Permite tăiere circulară / longitudinală / în spirală.
• Carcasă de plastic rezistentă la impact.

mm Capacitatea de dezizolare
(Ø mm²) €/buc Cod articol

135 6.0 - 29.0 39.00 KN.1630135SB
Lamă de rezervă   7.95 KN.1639135



Unelte de mână

46

Dezizolator pentru cabluri de dimensiuni mari

• Pentru dezizolarea cablurilor cu diametre ce 
depășesc Ø25.0 mm.

• Înlătură toate tipurile de izolație.
• Asigură tăiere longitudinală cât și circulară.
• Adâncimea de tăiere se poate ajusta până la 5 mm.
• Corpul uneltei este din plastic ramforsat cu fibră 

de sticlă.

Reglare pentru tăiere 
longitudinală

Reglare pentru tăiere 
circulară

Tăiere longitudinală Tăiere circulară

mm Capacitatea de dezizolare
(Ø mm²) €/buc Cod articol

150 > 25 160.00 KN.1640150
Lamă de rezervă pentru KN.1640150   44.30 KN.1649150

Clești dezizolatori și sertizori

Dezizolator cablu coaxial 4.8 - 7.5
• Pentru dezizolarea cablurilor coaxiale obișnuite cu 

diametre între Ø4.8 - Ø7.5 mm (pentru cablu TV) sau 
cabluri rotunde de dimensiuni max. 3 × 0.75 mm².

• Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare.
• Carcasă din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.

mm Capacitate de dezizolare €/buc Cod articol

100 Cablul coaxial 4.8 - 7.5 
Cablul rotund 3 × 0.75 mm² 16.87 KN.1660100SB

Dezizolator cablu coaxial RG

• Pentru dezizolarea cablurilor coaxiale 
(RG 58, RG 59 și RG 62).

• Înlătură într-un singur proces toate 
învelișurile izolatoare.

• Prevăzut cu 3 lame, ajustabile individual 
pentru adâncimea de tăiere.

• Carcasă din plastic rezistentă la impact.

mm Tip cablu €/buc Cod articol

105 RG 58, RG 59, și RG 62 16.49 KN.166005SB

Dezizolator pentru cabluri plate și rotunde 
• Pentru cabluri plate de până la 12 mm.
• Pentru cabluri rotunde cu diametre între Ø4.0 - Ø13.0 mm 

(de exemplu 3 × 1.5 mm² până la 5 × 2.5 mm²)
• Suplimentar dezizolator pentru cabluri 0.8 / 1.5 / 2.5 mm² (AWG 20 / 16 / 14).
• Utilizat în spații limitate și greu accesibile.
• Carcasă din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.

mm
Capacitatea de

dezizolare
(Ø mm)

Tip cablu €/buc Cod articol

125 4.0-13.0 plat 12 mm
rotund Ø4-13 mm 17.89 KN.1664125SB
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Dezizolator pentru cabluri de date

• Pentru dezizolarea cablurilor de date UTP și STP cu diametre de la Ø4.5 până 
la Ø10.0 mm.

• Suplimentar dezizolator pentru cabluri 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm².
• Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare.
• Carcasă din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.

mm
Capacitatea de

dezizolare Tip cablu €/buc Cod articol
(Ø mm) (mm²)

125 4.5 - 10.0 0.2-4 CAT 5, CAT 6, CAT 7, UTP, STP 31.60 KN.1665125SB

Dezizolator universal 8 - 13

• Dezizolator pentru cabluri cu diametre între Ø8 – Ø13 mm
• Ideal pentru electricieni.
• Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare.
• Carcasă din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.

Suplimentar KN.1685125SB
• Lamă suplimentară telescopică pentru tăieri longitudinale.
• Suplimentar dezizolator pentru cabluri 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm².

• Dezizolator pentru cabluri cu diametre între Ø8 – Ø13 mm
• Special pentru electricieni.
• Suplimentar dezizolator pentru cabluri 1.5 / 2.5 mm².
• Carcasă din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.

mm
Capacitatea de

dezizolare
(Ø mm)

Tip cablu €/buc Cod articol

125 8.0-13.0 cabluri rotunde de la
3 × 1.5 mm² până la 5 × 2.5 mm²

17.13 KN.1680125SB
125 8.0-13.0 30.90 KN.1685125SB

Dezizolator universal pentru instalatori 8 - 13

mm
Capacitatea de

dezizolare
(Ø mm)

Tip cablu €/buc Cod articol

130 8.0-13.0 cablu rotund  de la 3 × 1.5 
mm²până la 5 × 2.5 mm² 19.64 KN.1690130SB

Clești dezizolatori și sertizori

Clește dezizolator pentru fibră optică
• Pentru îndepărtarea izolației primare de fibră optică de Ø0.125 mm.
• Orificiu pentru cablu de maxim Ø0.3 mm.
• Limitator de lungime ajustabil.
• Carcasă din plastic rezistent la impact.

mm Capacitatea de dezizolare
(Ømm) €/buc Cod articol

100 înveliş primar Ø0.125 mm 70.00 KN.1285100SB

KN.1685125SB
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Clești multifuncțional pentru sertizat

• Funcții: tăiere, dezizolare și sertizare.
• Mai mult, orificiile laterale premit tăierea șuruburilor de cupru și 

alamă cu filet M 2.6 / M 3.0 / M 3.5 / M 4.0 / M 5.0
• Îmbinare cu bolț pentru stabilitate mai mare.
• Oțel special de înaltă rezistență.

mm Descriere Aplicații Capacitate 
(mm²) AWG €/buc Cod articol

230 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent 0.75 - 6.0 18-10 16.45 KN.9721215
230 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent 0.50 - 2.5 20-13 17.55 KN.9721215B
230 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent 0.50 - 6.0 20-10 17.47 KN.9721215C

240 Cleşte cu suprafață neagră lăcuită şi mânere cu manşon bicomponent 
0.75 - 6.0 18-10

18.32 KN.9722240
0.50 - 6.0 20-10

Clește de sertizat frontal pentru pini terminali 

• Pentru sertizarea pinilor terminali DIN 46228.
• Oțel de scule special, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere Capacitate 
(mm²) AWG €/buc Cod articol

180 Clește cu strat protector negru lustruit 
și mânere cu manșon din plastic 0.5-6 20-10 33.90 KN.9781180

Clești dezizolatori și sertizori

Clești de sertizat lateral pentru pini terminali

• Sertizare laterală în formă trapezoidală pentru pini 
terminali DIN 46228 de la 0.25 mm² până la 2.5 mm².

• Oțel de scule special, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere Capacitate 
(mm²) AWG €/buc Cod articol

145 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu 
manşon din plastic 0.25 - 2.5 23-13 18.23 KN.9761145A

145 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu 
manşon din plastic, cu arc de revenire 0.25 - 2.5 23-13 21.80 KN.9761145F

145 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu 
manşon bicomponent 0.25 - 2.5 23-13 19.93 KN.9762145A

145 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu 
manşon  bicomponent VDE 1000 V 0.25 - 2.5 23-13 22.02 KN.9768145A

KN.9721215

KN.9722240

KN.9762145A

KN.9768145A
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Clești de sertizat frontal pentru pini terminali 
• Sertizarea se face cu 30% mai ușor datorită raportului optim de pârghie.
• Sertizare laterală în formă semirotundă pentru pini terminali DIN 46228 

de la 0.25 mm² până la 16 mm².
• Oțel de scule special, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere Aplicații Capacitate 
(mm²) AWG €/buc Cod articol

180 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon din plastic
 
 

0.25-16 23-5
24.10 KN.9771180

180 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon bicomponent 26.50 KN.9772180
180 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon  bicomponent VDE 1000 V 28.20 KN.9778180

0.75 mm²

6 mm²

16 mm²

Clești dezizolatori și sertizori

Clești de sertizare laterală cu auto-reglare pentru pini terminali
• Sertizare laterală pentru un contact electric optim.
• Efortul necesar redus cu 20%.
• Avantaje:

- auto-reglare pentru fiecare tip de pin: aceasta permite specialistului să muncească 
depunând mai puțin efort și facilitează sertizări sigure, fiabile și facile.

- aria de aplicabilitate variază acoperind un interval cuprins între 0.08 – 16 mm² 
(sertizare pătrată) sau 0.08 – 10 mm² (sertizare hexagonală).

• Pentru sertizarea pinilor terminali conform DIN 46228.
• Compatibil pentru toate felurile de pini terminali, simpli sau dubli, 

din intervalul specificat.
• Calitate înaltă a sertizării, posibilitate de sertizare repetitivă datorită mecanismului 

integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Presiunea sertizării a fost calibrată din fabrică.
• Sertizarea se face cu 20% mai ușor datorită raportului optim de pârghie.
• Confort sporit datorită mânerului ergonomic și greutății reduse
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

mm Descriere Aplicații Capacitate 
(mm²) AWG €/buc Cod articol

180 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent     0.08 - 16 28 - 5 131.00 KN.975304

180 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent     0.08 - 10 28 - 7 138.00 KN.975314

KN.975304
• Capacitate de sertizare de până la 16 mm².
• Sertizare laterală cu formă pătrată pentru un contact electric optim.

KN.975314
• Capacitate de sertizare de până la 10 mm².
• Sertizare laterală cu formă hexagonală pentru un contact electric optim.
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Clești de sertizare frontală cu auto-reglare pentru pini terminali

Clește de sertizare laterală pentru micro-pini terminali
• Calitate înaltă a sertizării; posibilitate de sertizare repetitivă datorită 

mecanismului integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Locatorul pentru micro-pini asigură o poziționare exactă între conector 

și cablu.
• Presiunea sertizării a fost calibrată cu precizie de către producător cu 

posibilitatea de reajustare.
• Ideal pentru o gamă largă de micro-pini: D Sub, HD 20, HDE plug, 

Modu IV, Micro Timer, MQS.
• Sertizarea se face mai ușor datorită raportului optim de pârghie.
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

mm Descriere Aplicații Capacitate (mm²) AWG €/buc Cod articol

190
Cleşte cu suprafață brunată şi mânere 
cu manşon bicomponent     

0.08 - 10 28 - 7 129.00 KN.975308

190 0.08 - 10 + 16 28 - 5 140.00 KN.975309

mm Descriere Aplicații Capacitate 
(mm²) AWG €/buc Cod articol

190 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent   0.03 - 0.56 32 - 20 281.00 KN.975424

Clești dezizolatori și sertizori

• Sertizare frontală cu formă pătrată pentru un contact electric optim.
• Avantaje:

- auto-reglare pentru fiecare tip de pin: aceasta permite specialistului să 
muncească depunând mai puțin efort și facilitează sertizări sigure, fiabile 
și facile.

- aria de aplicabilitate variază acoperind un interval cuprins între 0.08 - 16 mm²
- sertizarea frontală permite efectuarea operațiilor în spații înguste.

• Pentru sertizarea pinilor terminali conform DIN 46228.
• Compatibil pentru toate felurile de pini terminali, simpli sau dubli, din 

intervalul specificat.
• Calitate înaltă a sertizării, posibilitate de sertizare repetitivă datorită 

mecanismului integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Presiunea sertizării a fost calibrată din fabrică.
• Sertizarea se face mai ușor datorită raportului optim de pârghie.
• Confort sporit datorită mânerului ergonomic și greutății reduse.
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

KN.975308
• Sertizare pini terminali 0.08 – 10.0 mm².
• Permite încărcarea prin lateral pentru pini terminali 

(maxim 2.5 mm²).

KN.975309
• Sertizare pini terminali 0.08 – 10 mm² + 16.0 mm².
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Clește de sertizat

• Utilizați pentru conexiuni electrice.
• Efortul necesar redus cu 30% datorită raportului optim de pârghie.
• Calitate înaltă a sertizării; posibilitate de sertizare repetitivă datorită 

mecanismului integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Presiunea sertizării a fost calibrată din fabrică.
• Se poate opera și cu două mâini pentru o sertizare ușoară pentru conductorii 

cu diametre mari.
• Manevrare ușoară ca urmare a centrului de greutate bine echilibrat, cap 

înclinat și mânere ergonomice.
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

Cleștele este dotat cu bacuri din fabrică.

mm Descriere Aplicații Capacitate
(mm²) AWG €/buc Cod articol

250 Clește de sertizat pentru conectori plați neizolați

lățime 2.8 mm: 0.1 - 0.25
lățime 2.8 mm: 0.5 - 1
lățime 4.8 mm: 0.5 - 1
lățime 4.8 mm: 1.5 - 2.5

27 - 13 121.00 KN.975204

250 Clește de sertizat pentru conectori plați neizolați
0.5 - 1

1.5 - 2.5
4 - 6

20 - 10 119.00 KN.975205

250 Clește de sertizat pentru conectori inelari izolați și mufe 
pentru îmbinare

0.5 - 1
1.5 - 2.5

4 - 6
20 - 10 94.10 KN.975206

250 Clește de sertizat pentru pini terminali, izolați şi neizolați

0.25 - 0.75
1 - 1.5

2.5
4; 6

23 - 10 101.00 KN.975208

250 Clește de sertizat pentru pini terminali, izolați şi neizolați 10 / 16 / 25 7 / 5 / 3 101.00 KN.975209

250 Clește de sertizat pentru conectori de cablu coaxial 
BNC și TNC  129.00 KN.975210

250 Clește de sertizat pentru conectori tubulari neizolați

0.5 - 1
1.5 - 2.5

4 - 6
10

20 - 70 105.00 KN.975213

250 Clește de sertizat pentru pini terminali, izolați şi neizolați 35 / 50 2 / 0 128.00 KN.975219

250 Clește de sertizat pentru conectori tubulari neizolați 16 / 25 5 / 3 109.00 KN.975223

Locator pentru KN.975204   29.70 KN.974994

Locator pentru KN.975205   29.70 KN.974995

Clești dezizolatori și sertizori
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• Un clește excelent datorită greutății reduse.
• Efortul necesar redus datorită raportului optim de pârghie.
• Calitate înaltă a sertizării; posibilitate de sertizare repetitivă datorită 

mecanismului integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Presiunea sertizării a fost calibrată din fabrică.
• Se poate opera și cu două mâini pentru o sertizare ușoară pentru 

conductorii cu diametre mari.
• Manevrare ușoară ca urmare a centrului de greutate bine echilibrat, cap 

înclinat și mânere ergonomice.
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

Clești de sertizat PreciForce 

mm Aplicații Capacitate
(mm²) AWG €/buc Cod articol

220 Clește de sertizat pentru Conectori tubulari neizolați 1.5-4(6-10) 15 - 11
10 / 7 87.40 KN.975230

220 Clește de sertizat pentru Conectori tubulari neizolați
0.5-1

1.5- 2.5
4-6;10

20 - 7 87.40 KN.975233

220 Clește de sertizat pentru conectori plați neizolați

lățime 2.8 mm: 0.1-0.25
lățime 2.8mm: 0.5-1
lățime 4.8mm: 0.5-1
lățime 4.8mm: 1.5-2.5

27 - 13 101.00 KN.975234

220 Clește de sertizat pentru conectori plați neizolați
0.5-1

1.5-2.5
4-6

20 - 10 101.00 KN.975235

220 Clește de sertizat pentru conectori inelari izolați și mufe 
pentru îmbinare

0.5-1
1.5-2.5

4-6
20 - 10 82.00 KN.975236

220 Clește de sertizat pentru conectori inelari izolați, scurți, cu 
izolație termoretractilă

0.5-1
1.5-2.5

4-6
20 - 10 82.00 KN.975237

220 Clește de sertizat pentru pini terminali, izolați şi neizolați
0.5-1

1.5-2.5
4-6

20 - 10 87.40 KN.975238

220 Conectori plini şi Conectori de cablu coaxial
RG. 58, 174, 188, 316  118.00 KN.975250

Locator pentru KN.975234 29.70 KN.974994

Locator pentru KN.975235 29.70 KN.974995

Clești dezizolatori și sertizori
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Clește de sertizat compact

• Calitate înaltă a sertizării; posibilitate de sertizare repetitivă datorită 
mecanismului integrat (mecanism cu auto-eliberare).

• Sertizarea se face mai ușor datorită raportului optim de pârghie.
• Utilizarea ușoară datorită capului înclinat la un unghi de 20°.
• Greutate redusă și design scurt. 
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

mm Descriere Aplicații Capacitate
(mm²) AWG €/buc Cod articol

195 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere 
cu manşon bicomponent

Conectori plați ( lățime 2.8 - 4.8) 0.10 - 1.5 27 - 16 127.00 KN.975214

195 Conectori cablu coaxial - RG 58, 59, 62, 71, 223 132.00 KN.975220

Locator pentru KN.975214   25.60 KN.975914

Clește de sertizat mufe RJ 11/12 și RJ 45

• Unealtă profesională pentru tăierea și dezizolarea cablurilor de telefon.
• Pentru sertizarea mufelor Western cu 6 sau 8 poli RJ 11/12 (9.65 mm 

lățime) și RJ 45 (11.68 mm lățime).
• Calitate înaltă a sertizării; posibilitate de sertizare repetitivă datorită 

mecanismului integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Permite tăierea și dezizolarea cablurilor pe lungime de 6 și 12 mm.
• Permite dezizolarea cablurilor rotunde.
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

mm Descriere Capacitate
(mm²) €/buc Cod articol

200 Mâner cu manşon bicomponent   
RJ 11/12(6 poli) 9.65 mm

RJ 45( 8 poli) 11.68 29.80 KN.975110

4 Lame de schimb       3.36 KN.975906

Clește de sertizare mufe RJ 10, RJ 11/12 și RJ 45

• Unealtă profesională pentru tăierea și dezizolarea cablurilor telefonice.
• Pentru sertizarea mufelor Western cu 4, 6 și 8 poli de tip RJ 10 (7.65 mm lățime), 

RJ 11/12 (9.65 mm lățime) și RJ 45 (11.68 mm lățime).
• Calitate înaltă a sertizării; posibilitate de sertizare repetitivă datorită 

mecanismului integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Permite tăierea și dezizolarea cablurilor pe lungime de 6 și 12 mm.
• Permite dezizolarea cablurilor rotunde.
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

mm Descriere Capacitate
(mm²) €/buc Cod articol

200 Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon bicomponent
RJ 10 (4 poli) 7.65 mm

RJ 11/12 (6 poli) 9.65 mm
RJ 45 (8 poli) 11.68 mm

96.50 KN.975112

Lame de schimb        4.08 KN.975912

Clești dezizolatori și sertizori
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Clește de sertizat multifuncțional MultiCrimp cu magazie de bacuri

• O singură unealtă pentru 3 sau 5 tipuri de sertizări.
• Bacul se poate schimba ușor și rapid.
• Magazie de fălci de schimb patentată cu clips de agățare.
• Prevăzut cu un mecanism de auto-fixare; se asigură o sertizare de 

calitate, datorită bacurilor executate cu precizie.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

1: Se trage de clapetă pentru a poziționa fălcile în poziție paralelă.

KN.973301 - magazie cu 3 bacuri.

KN.973302 - magazie cu 5 bacuri.

mm Descriere Aplicații Capacitate
(mm²) AWG €/buc Cod articol

250 Multi crimp cu magazie cu 3 bacuri

conectori plați (lățime 4.8 / 6.3) 0.5 - 1             4-6
1.5 - 2.5 20 - 10

163.00 KN.973301
conectori inelari izolați
mufe pentru îmbinare

0.5 - 1             4-6
1.5 - 2.5 20 - 10

pini terminali, izolați şi neizolați 0.25 - 0.75      2.5      4      6
1 - 1.5 23 - 10

250 Multi crimp cu magazie cu 5 bacuri

conectori plați (lățime 4.8 / 6.3) 0.5 - 1             4-6
1.5 - 2.5 20 - 10

213.00 KN.973302

conectori inelari izolați
mufe pentru îmbinare

0.5 - 1             4-6
1.5 - 2.5 20 - 10

pini terminali, izolați şi neizolați 0.25 - 0.75      2.5      4      6
1 - 1.5 23 - 10

pini terminali, izolați şi neizolați 10      16         25 7 / 5 / 3

conectori tubulari neizolați 0.5 - 1
1.5 - 2.5          4-6     10 20 - 7

Bacuri
de schimb

conectori plați (lățime 4.8 / 6.3) 0.5 - 1             4-6
1.5 - 2.5 20 - 10 43.00 KN.973905

conectori inelari izolați / mufe pentru îmbinare   
0.5 - 1             4-6
1.5 - 2.5 20 - 10 43.00 KN.973906

pini terminali, izolați şi neizolați   
0.25 - 0.75      2.5      4      6
1 - 1.5 23 - 10 43.00 KN.973908

pini terminali, izolați şi neizolați   10      16         25 7 / 5 / 3 43.00 KN.973909

conectori tubulari neizolați   
0.5 - 1
1.5 - 2.5          4-6     10 20 - 7 43.00 KN.973913

 Magazie goală 21.97 KN.973990

3. Se blochează înapoi clapeta. Cleștele e gata de utilizare.

2: Se deblochează bacul din magazie apoi se împinge cleștele și se 
extrage bacul.

Clești dezizolatori și sertizori
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Clește de sertizat Crimp-System cu bacuri înlocuibile

Bacuri de schimb și locatoare pentru Crimp-System

• O singură unealtă pentru toate tipurile de sertizări standardizate.
• Sistem de fălci paralele.
• Calitate înaltă a sertizării; posibilitate de sertizare repetitivă datorită mecanismului 

integrat (mecanism cu auto-eliberare).
• Presiunea sertizării a fost calibrată cu precizie de către producător cu posibilitatea de 

reajustare.
• Mâner ergonomic, bicomponent.
• Locatorul asigură o poziționare exactă între conector și cablu.
• Oțel crom-vanadium, tratat în ulei.

KN.9743200A - clește sertizor, simplu (fără bacuri). 

KN.9743200 - clește sertizor, 
simplu (fără bacuri) și cutie 
de plastic căptușită cu burete 
pentru bacuri și locatoare. 

mm Descriere Aplicații Capacitate 
(mm²) AWG €/buc Cod articol

200

Clește sertizor, simplu (fără bacuri) și cutie de plastic căptușită cu burete 
pentru bacuri și locatoare. Vezi tabel bacuri compatibile.

126.00 KN.9743200

Clește sertizor, simplu (fără bacuri)   84.60 KN.9743200A

Clește sertizor, cu bacuri montate. conectori plați neizolați 0.5 - 6 20 - 10 146.00 KN.974305

Clește sertizor, cu bacuri montate. conectori inelari izolați
mufe pentru îmbinare   0.5 - 6 20 - 10 134.00 KN.974306

Clești dezizolatori și sertizori

Bacuri pentru (Aplicații) Capacitate
(mm²) AWG €/buc Cod articol

Conectori plați neizolați

Lățime conector - 2.8 mm
0.1 - 0.25 / 0.5 - 10

Lățime conector - 4.8 mm
0.5 - 10 / 1.5 - 2.5

27 - 13 63.80 KN.974904

Conectori plați neizolați
0.5 - 1

1.5 - 2.5
4 - 6

20 - 10 61.10 KN.974905

Conectori inelari izolați și mufe pentru îmbinare
0.5 - 1

1.5 - 2.5
4 - 6

20 - 10 48.70 KN.974906

Conectori inelari izolați, scurți,
cu izolație termoretractilă

0.5 - 1
1.5 - 2.5

4 - 6
- 48.70 KN.974907

Pini terminali, izolați şi neizolați

0.25 - 0.75 / 1 - 1.5
2.5 / 4 / 6 23 - 10 47.20 KN.974908

10 / 16 / 25 7 / 5 / 3 47.20 KN.974909
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Clești dezizolatori și sertizori

Bacuri pentru (Aplicații) Capacitate
(mm²) AWG €/buc Cod articol

Conectori tubulari neizolați 0.5 - 0.75
13

15 - 17
19 - 20

48.50 KN.974910

Conectori tubulari neizolați
DIN 46234 / DIN 46235
DIN 46341 / DIN 46267

- 7 / 10 / 11 47.20 KN.974911

Conectori tubulari neizolați
DIN 46234 / DIN 46235
DIN 46341 / DIN 46267

0.5 - 1
1.5 - 2.5

4 - 6
10

20 - 7 47.20 KN.974913

Conectori tubulari neizolați
DIN 46234 / DIN 46235
DIN 46341 / DIN 46267

0.5 - 1
1.5 - 2.5

4 - 6
10

- 47.20 KN.974914

Papuci plați, neizolați și conectori

Lățime conector 6.3 mm: 
1 - 2.5

Lățime conector 4.8 mm:
1 - 2.5 / 3 - 6

17 - 13
12 - 9 165.00 KN.974915

Conectori inelari izolați și mufe pentru îmbinare 10
16 7 / 5 51.30 KN.974916

Pini terminali dubli 2 x 6 / 10 / 16 10 / 7 / 5 84.50 KN.974918

Pini terminali, izolați şi neizolați 35 / 50 2 / 0 79.10 KN.974919

Conectori tubulari neizolați 16
25 5 + 3 50.00 KN.974923

Micro-pini terminali: D Sub, HD 20, HDE plug, 
Modu IV, Micro Timer, MQS 0.03 - 0.09 / 0.2 - 0.56 / 0.08 - 0.2 32 - 20 113.00 KN.974924

Conectori neizolați DIN 46267 1.5 - 4 (1.5 - 10) 15 - 11
10 + 7 47.20 KN.974930

Conectori neizolați 1 17 90.20 KN.974935

Conector rulat 0.14 - 0.25 / 0.3 - 0.5 / 0.75 - 1.5 26 - 15 115.00 KN.974944

Pin modular

0.5 - 1
0.5 - 1

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5

20 - 13 115.00 KN.974954

Pini și conectori pentru panouri solare 
(Amphenol, Helios H4) 2.5 / 4 / 6 13 - 10 114.00 KN.974959

Pini pentru contacte (HTS + Harting)
0.14 - 4 26 - 11 120.00 KN.974960

10 / 11
13 / 15 117.00 KN.974961

Pini și conectori pentru panouri solare
(Huber + Suhner) 2.5 / 4 13 + 11 103.00 KN.974962

Pini și conectori pentru panouri solare
(Huber + Suhner) 4 / 6 11 + 10 101.00 KN.974963

Pini pentru contacte ABS (Auto) 1 - 6 17 - 10 165.00 KN.974964

Pini pentru contacte pentru panouri solare 
MC3 (Multi-Contact) 2.5 - 6 13 - 10 114.00 KN.974965

Pini pentru panouri solare MC4 (Multi-Contact) 2.5 - 6 13 - 10 120.00 KN.974966

Pini pentru panouri solare MC4 (Multi-Contact)
Tăiere, dezizolare, sertizare.

4 11 195.00 KN.9749664

6 10 195.00 KN.9749666
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Clești dezizolatori și sertizori

Bacuri pentru (Aplicații) Capacitate SW
(mm)

Manșon
(Ø mm) €/buc Cod articol

Conectori pentru cablu TV și satelit 7 / 8.4 / 8.1 7.7 / 9.5 / 9.5 128.00 KN.974920

Conectori pentru cablu coaxial
RG 58, 59, 62, 71, 223

5.4
6.48
1.72

6.4
7.6
2.1

  79.40 KN.974940

Conectori pentru cablu coaxial
RG 58, 174, 188, 316

3.25 / 4.52
5.4 / 1.72
1.07 / 0.72

3.9 / 5.4
6.4 / 2.10
1.3 / 0.95

  93.40 KN.974950

Conectori pentru fibră optică (Harting) 3 / 4.95 / 6.5 3.5 / 6 / 7.5 127.00 KN.974981

Conectori pentru fibră optică (Telegartner) 3.25 / 3.65 / 4.52 3.6 / 4 / 5.4 127.00 KN.974982

Conectori pentru fibră optică,
FSMA-, ST-, SC- +STSC- / K 3.65 / 4.2 / 5 4.3 / 5.4 / 6 149.00 KN.974983

Conectori pentru fibră optică (Huber/Suhner) 3.8 / 4.3 / 4.95 4.5 / 5.2 / 6 125.00 KN.974984

Conectori pentru fibră optică
FSMA-, ST-, MIC 8.7 9.5 121.00 KN.974987

Bacuri pentru (Aplicații) Capacitate
(mm²) AWG €/buc Cod articol

Pini pentru panouri solare MC4 (Multi-Contact) 4 - 10 11 - 7 117.00 KN.974971

Pini pentru panouri solare MC3 (Multi-Contact) - 7 / 10 / 11 120.00 KN.974972

Pini pentru panouri solare (Hirschmann) 2.5 - 6 13 - 10 101.00 KN.974967

Pini pentru panouri solare (Tyco) 1.5 - 6 15 - 10 173.00 KN.974968

Pini pentru panouri solare 
(Gesis Solar PST 40 Wieland)

1.5 - 2.5 15 / 13 130.00 KN.9749691

4 - 10 11 - 7 130.00 KN.9749692

Mufă Western 4 / 6 / 8 poli RJ 10, 11, 12, 45 - 101.00 KN.974970

Mufă Molex 4 / 6 / 8 poli RJ 10; 11; 12; 45 - 122.00 KN.974974

Mufă cu fișă Stewart - - 172.00 KN.974976

Locatoare

Locatoare pentru (Aplicații) Compatibil cu bacuri €/buc Cod articol

Papuci plați, neizolați KN.974904 29.70 KN.974994

Papuci plați, neizolați KN.974905 29.70 KN.974995

Micro-pini terminali: D Sub, HD 20, HDE plug, 
Modu IV, Micro Timer, MQS KN.974924 87.10 KN.974993

Pini și conectori pentru panouri solare 
(Amphenol, Helios H4) KN.974959 73.50 KN.9749591

 
Pini pentru contacte (HTS + Harting) KN.974960 93.00 KN.974990

Pini pentru contacte pentru panouri solare 
MC3 (Multi-Contact) KN.974965 56.70 KN.9749651

Pini pentru panouri solare MC4 (Multi-Contact) KN.974966 56.70 KN.9749661

Pini pentru panouri solare (Tyco) KN.974968 56.70 KN.9749681

Pini pentru panouri solare 
(Gesis Solar PST 40 Wieland) KN.9749691 / KN.9749692 93.00 KN.97496911

Pini pentru panouri solare MC4 (Multi-Contact) KN.974971 55.00 KN.9749711
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Clești menghină

• Utilizați pentru strângerea și fixarea materiale rotunde și plate.
• Prevăzut cu șurub de reglare și pârghie pentru eliberare rapidă.
• Pot fi utilizați cu o singură mână.
• Oțel special pentru scule, forjat și tratat în ulei, cu fălci din crom-vanadium.

Tipul "U" - zincat.

Tipul 0, Tipul 1 și Tipul 2 - nichelate.

Clești de prindere

mm Descriere Tipul
(Ø mm) (Ø mm)

 
(Ø mm)

€/buc Cod articol

180
Clește menghină cu o falcă dreaptă și una semi-rotundă U

35 25 32 15.90 KN.4004180
250 35 30 32 17.85 KN.4004250
180

Clește menghină cu două fălci semi-rotunde 0
30 20 30 14.79 KN.4104180

250 40 20 30 14.62 KN.4104250
300 65 30 34 26.90 KN.4104300
250 Clește menghină cu fălci cu prismă dublă 1 36 36 36 16.36 KN.4114250
225 Clește menghină cu fălci drepte 2 25 16 30 17.38 KN.4124225
165 Clește menghină cu fălci înguste 3 20 10 24 14.79 KN.4134165

Tipul 0 – Fălci pentru piese rotunde, cu tăietor de sârmă.

Tipul 1 – Fălci cu prismă dublă ce permit prinderea pieselor cu dimensiuni mici.

Tipul 2 – Fălci drepte pentru material plate.

Tipul 3 – Clește cu vârf lung, fălci înguste și lungi.

Tipul "U" - Universal, o falcă dreaptă și una semi-rotundă.
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Clești menghină pentru sudură

• Utilizați pentru prinderea și fixarea diverselor materiale .
• Prevăzut cu șurub de reglare și pârghie pentru eliberare rapidă.
• Oțel special pentru scule, forjat și tratat în ulei; nichelat.

mm Descriere
(Ø mm) (Ø mm)

€/buc Cod articol

280 Cleşte menghină pentru sudură 30-65 50 25.30 KN.4214280
280 Cleşte menghină pentru sudură 10-70 - 25.80 KN.4224280
280 Cleşte menghină pentru sudură - 90 25.50 KN.4234280

Clești de prindere

KN.4214280

KN.4224280

KN.4234280

Clește de prindere coliere

• Un singur clește pentru prinderea colierelor și clemelor până la 70 mm 
diametru.

• Inserție de prindere rotativă în fălcile de strângere.
• Efortul necesar redus datorită raportului optim de pârghie.
• Reglaj fin pentru adaptarea optimă la diferite dimensiuni.
• Fălcile cleștelui sunt subțiri, permit accesul în locuri înguste.
• Prindere sigură.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere
Capacitatea max.

de prindere
(mm)

Poziții
de ajustare €/buc Cod articol

250 Cleşte cu strat protector gri lustruit şi mânere din plastic anti-alunecare 70 25 43.70 KN.8551250A
Înserții de rezervă 12.62 KN.8559250A

KN.4214280
- fălci din fontă tratate termic.
- utilizat pentru prinderea materialelor plate; ideal pentru 
sudarea materialelor puse cap la cap (maxim 25 mm înălțime).

KN.4234280
- fălci din oțel crom-vanadium, forjat.
- utilizat pentru prinderea materialelor plate; ideal pentru 
sudarea materialelor groase.

KN.4224280
- fălci din fontă tratate termic.
- utilizat pentru prinderea materialelor rotunde; ideal pentru 
sudarea materialelor rotunde puse cap la cap (maxim 25 mm 
înălțime).
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Clești de prindere pentru mecanici

Clește de prindere pentru becuri

• Suprafețe de prindere striată încrucișată.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

• Utilizat la înlocuirea becurilor.
• Suprafețele de prindere acoperite cu plastic.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
L3 W3 T1 W4 T2

200 Cleşte cu strat negru protector lustruit şi mânere cu manşon din plastic   73.0 17.5 9.5 3.0 2.5 16.62 KN.3811200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent   73.0 17.5 9.5 3.0 2.5 21.89 KN.3815200

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic     40° 73.0 17.5 9.5 3.0 2.5 18.70 KN.3821200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent     40° 73.0 17.5 9.5 3.0 2.5 24.01 KN.3825200

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic   73.0 17.5 9.5 3.0 2.5 20.02 KN.3831200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent   73.0 17.5 9.5 3.0 2.5 24.10 KN.3835200

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic   50.0 18.0 8.0 2.0 8.0 15.30 KN.3841190

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent   50.0 18.0 8.0 2.0 8.0 20.23 KN.3845190

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic     73.0 17.5 9.5 3.0 2.5 20.87 KN.3871200

200 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic     40° 73.0 17.5 9.5 - 2.5 20.02 KN.3891200

200 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent     40° 73.0 17.5 9.5 - 2.5 23.93 KN.3895200

mm Descriere €/buc Cod articol

160 Cleşte cu strat negru protector lustruit şi 
mânere cu manşon din plastic 25.90 KN.3041160

KN.3811200

KN.3831200

KN.3815200

KN.3841200

KN.3821200
40°

Clești de prindere

KN.3871200
Fălci semi-rotunde înclinate la 70°, pentru 
accesul în locuri greu accesibile.

KN.3891200 / KN.3895200
Fălci lungi, semi-rotunde înclinate 45°, utilizate pentru 
prinderea bujiilor și componentelor rotunde.

40°
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Clești de prindere cu fălci plate

Clește de prindere cu fălci plate lungi

• Fălci plate, scurte și late.
• Suprafețe de prindere striate.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5745.

• Clește de prindere, rezistente la uzură.
• Fălci trapezoidale, suprafețe de prindere lungi, striate.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5745.

mm Descriere
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
L3 W3 T1

125

Cleşte cu strat negru protector lustruit şi mânere cu manşon din plastic

27.0 14.5 8.0   9.86 KN.2001125
140 28.0 15.5 9.5   9.95 KN.2001140
160 30.0 17.0 9.5 10.37 KN.2001160
180 35.0 19.0 10.0 13.30 KN.2001180
140

Cleşte cu strat negru protector lustruit şi mânere cu manşon bicomponent
28.0 15.5 9.5 12.03 KN.2002140

160 30.0 17.0 9.5 12.20 KN.2002160
140

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent
28.0 15.5 9.5 14.79 KN.2005140

160 30.0 17.0 9.5 15.47 KN.2005160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent VDE 1000 V 30.0 17.0 9.5 17.81 KN.2006160

mm Descriere Tipul
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
L3 W3 T1 W4 T2

140
Cleşte cu strat negru protector lustruit şi mânere cu manşon din plastic 1

42.0 15.0 8.0 2.5 4.0 12.28 KN.3011140
160 46.5 16.5 9.5 3.0 5.0 12.58 KN.3011160
190 50.0 18.5 9.5 3.0 7.0 14.45 KN.3011190
140

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic 1
42.0 15.0 8.0 2.5 4.0 15.73 KN.3013140

160 46.5 16.5 9.5 3.0 5.0 16.19 KN.3013160
140

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent 1
42.0 15.0 8.0 2.5 4.0 17.04 KN.3015140

160 46.5 16.5 9.5 3.0 5.0 17.81 KN.3015160
190 50.0 18.5 8.0 3.0 7.0 19.59 KN.3015190
160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent VDE 1000 V 1 46.5 16.5 9.5 3.0 5.0 19.59 KN.3016160

Clești de prindere
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Clești de prindere cu fălci rotunde
• Pentru îndoirea sârmelor în ochiuri.
• Fălci scurte și rotunde.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5745.

mm Descriere Tipul
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
L3 W3 T1 W4 T2

125
Cleşte cu strat negru protector lustruit şi mânere cu 
manşon din plastic -

27.0 14.5 2.0 - 8.0 10.07 KN.2201125
140 28.0 16.5 2.5 - 9.5 10.07 KN.2201140
160 30.0 18.0 3.0 - 9.5 10.37 KN.2201160
140 Cleşte cu strat negru protector lustruit şi mânere cu 

manşon bicomponent -
28.0 16.5 2.5 - 9.5 11.90 KN.2202140

160 30.0 18.0 3.0 - 9.5 12.07 KN.2202160
140 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 

bicomponent -
28.0 16.5 2.5 - 9.5 14.62 KN.2205140

160 30.0 18.0 3.0 - 9.5 15.39 KN.2205160

160 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon 
bicomponent VDE 1000 V - 30.0 18.0 3.0 - 9.5 17.43 KN.2206160

160 Clește cu fălci rotunde, lungi, cu strat negru protector 
lustruit şi mânere cu manşon din plastic 2 41.0 16.5 9.5 5.0 2.5 12.50 KN.3031160

160 Clește cu fălci rotunde, lungi, cu  suprafață cromată şi 
mânere cu manşon din plastic 2 41.0 16.5 9.5 5.0 2.5 15.60 KN.3033160

140 Clește cu fălci rotunde, lungi ,cu suprafață cromată şi 
mânere cu manşon bicomponent 2

37.5 15.0 8.0 4.0 2.0 16.75 KN.3035140
160 41.0 16.5 9.5 5.0 2.5 17.04 KN.3035160

160 Clește cu fălci rotunde, lungi ,cu suprafață cromată şi 
mânere cu manşon bicomponent, VDE 1000 V 2 41.0 16.5 9.5 5.0 2.5 19.42 KN.3036160

Clești de prindere

Clește cu fălci semi-rotunde lungi

• Clește de prindere, rezistent la uzură.
• Fălci semi-rotunde, lungi, striate.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5745

KN.3025160

mm Descriere
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
L3 W3 T1 W4 T2

140
Cleşte cu strat negru protector lustruit şi mânere cu manşon din plastic

42.0 15.0 8.0 2.5 2.0 12.28 KN.3021140
160 50.0 16.5 9.5 3.0 2.5 12.84 KN.3021160
190 50.0 18.5 8.0 3.0 2.4 14.88 KN.3021190
140 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon plastic 42.0 15.0 8.0 2.5 2.0 15.60 KN.3023140
140

Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent
42.0 15.0 8.0 2.5 2.0 17.04 KN.3025140

160 50.0 16.5 9.5 3.0 2.5 17.55 KN.3025160
190 50.0 18.5 8.0 3.0 2.4 19.81 KN.3025190

Tipul 2
- clește de prindere cu fălci rotunde, lungi, rezistent la uzură.
- fălci rotunde, cu suprafețe de prindere lungi, netede.
- oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
- DIN ISO 5745.

Tipul 2
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Pensetă de precizie

40°

40°

40°

€/buc Cod articol
16.02 KN.920253

€/buc Cod articol
16.75 KN.920254

€/buc Cod articol
12.58 KN.920255

€/buc Cod articol
13.43 KN.921252

Pensete de precizie "ac"

• Vârfuri lungi, puternice, subțiri și ascuțite.
• Formă dreaptă, solid.
• Material: inox, anti-magnetic, non-reflexiv, 

rezistent la acizi.
• Lungime: 135 mm.

• Vârfuri înclinate, subțiri și ascuțite.
• Material: inox, anti-magnetic.
• Lungime: 120 mm.

• Vârfuri înclinate, subțiri și ascuțite.
• Material: inox, anti-magnetic.
• Lungime: 105 mm.

• Vârfuri subțiri și ascuțite.
• Formă dreaptă.
• Material: inox, anti-magnetic, non-reflexiv.
• Lungime: 105 mm.

40°

40°

Pensete de precizie

• Recomandat pentru lipirea componentelor electronice pe plăci de circuite 
integrate imprimate fără găuri (Tehnologie SMD).

• Vârfuri înclinate (cca. 1 mm lățime).
• Material: inox, anti-magnetic, non-reflexiv.
• Lungime: 120 mm.

• Recomandat pentru lipirea componentelor electronice pe plăci de circuite 
integrate imprimate fără găuri (Tehnologie SMD).

• Formă optimă pentru prinderea componentelor mici (Ø0.6 mm).
• Vârfuri înclinate (cca. 1 mm lățime).
• Material: inox, anti-magnetic, non-reflexiv.
• Lungime: 120 mm.

• Vârfuri cu geometrie specială pentru obiecte cu formă cilindrică (cca. 3.5 mm lățime).
• Formă optimă pentru prinderea componentelor mici (Ø0.8 mm).
• Mânere striate.
• Material: anti-oxidant, anti-magnetic, rezistent la acizi, 

non-reflexiv.
• Lungime: 115 mm.

• Vârfuri înclinate.
• Material: inox, anti-magnetic, non-reflexiv.
• Lungime: 120 mm.

Pensetă de precizie cu vârf ascuțit

€/buc Cod articol
10.67 KN.922204

€/buc Cod articol
10.67 KN.922206

€/buc Cod articol
11.60 KN.922207

€/buc Cod articol
19.25 KN.922305

€/buc Cod articol
6.59 KN.922401

• Suprafețele de prindere netedă cu aderență optimă.
• Material: inox, inoxidabil, anti-magnetic, non-reflexiv.
• Lungime: 130 mm.

• Suprafețele de prindere netedă au aderență optimă.
• Material: inox, inoxidabil, anti-magnetic, non-reflexiv.
• Lungime: 120 mm.

• Suprafețe de prindere netede și muchii subțiri.
• Material: inox, inoxidabil, anti-magnetic, non-reflexiv, rezistent la acizi. 
• Lungime: 115 mm.

• Suprafețe de prindere netede și muchii subțiri.
• Material: TITAN, conductiv electric, non-reflexiv, rezistent la acizi.
• Lungime: 120 mm.

• Suprafețe de prindere netede și muchii subțiri.
• Material: placat cu nichel finisaj lustruit "oglindă".
• Lungime: 120 mm.

€/buc Cod articol
12.96 KN.922212

€/buc Cod articol
13.05 KN.922213

€/buc Cod articol
14.03 KN.923229

€/buc Cod articol
13.77 KN.923428
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Pensete de precizie

Pensete de precizie cu vârf ascuțit și pin de centrare

40°

• Formă dreaptă.
• Vârf striat; mâner striat.
• Material: inox, anti-magnetic, non-reflexiv.
• Lungime: 155 mm.

• Vârf striat și înclinat; mâner striat.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 155 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârf striat; mâner striat.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 155 mm.

• Vârf striat și înclinat; mâner striat.
• Material: finisaj negru, non-reflexiv.
• Lungime: 155 mm.

€/buc Cod articol
11.56 KN.922235

€/buc Cod articol
8.08 KN.922434

€/buc Cod articol
9.90 KN.923436

€/buc Cod articol
8.33 KN.92343740°

Pensete de precizie cu vârf rotund și îngust

• Vârfuri rotunjite (cca. 2.0 mm lățime).
• Material: inox, anti-magnetic, rezistent la acizi. €/buc Cod articol

12.11 KN.925223

Pensete de precizie cu vârf bont
• Formă dreaptă.
• Vârf rotund (cca. 2 mm) cu striație încucișată; mâner striat.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 140 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârf rotund (cca. 3 mm) striat; mâner striat.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 120 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârf rotund (cca. 3.5 mm) striat; mâner striat.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 145 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârf rotund (cca. 3.5 mm) striat; mâner striat.
• Material: finisaj negru, non-reflexiv.
• Lungime: 145 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârf rotund (cca. 3.5 mm) striat; mâner striat.
• Material: inox, anti-magnetic, non-reflexiv, 

rezistent la acizi.
• Lungime: 145 mm.

Pensete de precizie cu vârf rectangular

• Vârfuri rectangulare (cca. 0.9 mm) și striate.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 125 mm.

€/buc Cod articol
7.44 KN.924442

€/buc Cod articol
5.91 KN.926443

€/buc Cod articol
6.89 KN.927046

€/buc Cod articol
11.65 KN.927245

€/buc Cod articol
8.08 KN.928418

€/buc Cod articol
6.55 KN.926444

Pensete de precizie încrucișate

40°

€/buc Cod articol
11.90 KN.929491

€/buc Cod articol
14.15 KN.929590

€/buc Cod articol
14.15 KN.929589

• Formă dreaptă.
• Vârfuri trapezoidale cu striații; mâner striat.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 160 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârf subțire cu striații; mânere cu protecție de plastic.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 160 mm.

• Vârf înclinat.
• Vârf subțire cu striații; mânere cu protecție de plastic.
• Material: placat cu nichel.
• Lungime: 160 mm.
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•      

Pensetă de precizie din plastic

• Formă dreaptă.
• Vârfuri trapezoidale (cca. 3.5 mm lățime) striate; mâner striat.
• Rezistentă la temperaturi de până la 130° C.
• Material: plastic.
• Lungime 130 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârfuri ascuțite.
• Material: placat cu nichel, cu izolație VDE în adâncime.
• Testat conform IEC 60900.
• Lungime 130 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârfuri ascuțite, striate.
• Material: placat cu nichel, cu izolație VDE în adâncime.
• Testat conform IEC 60900.
• Lungime 150 mm.

• Vârf înclinat.
• Vârfuri ascuțite, striate.
• Material: placat cu nichel, cu izolație VDE în adâncime.
• Testat conform IEC 60900.
• Lungime 150 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârfuri rotunjite, striate.
• Material: placat cu nichel, cu izolație VDE în adâncime.
• Testat conform IEC 60900.
• Lungime 145 mm.

Pensete de precizie ESD

• Vârfuri înclinate.
• Recomandat pentru lipirea componentelor 

electronice pe plăci de circuite integrate 
imprimate fără găuri.

• Lungime: 120 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârfuri lungi, puternice.
• Lungime: 135 mm.

• Vârfuri drepte, puternice.
• Lungime: 130 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârfuri rotunjite (cca. 2mm lățime).
• Lungime: 120 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârfuri rotunjite (cca. 3.5 mm lățime) și striate.
• Mâner striat.
• Lungime: 145 mm.

• Formă dreaptă
• Vârfuri "ac".
• Lungime: 110 mm.

• Vârfuri rectangulare (cca. 0.9 mm) și striate.
• Lungime: 130 mm.

• Formă optimă pentru prinderea 
componentelor mici (Ø1 mm).

• Mânere striate.
• Lungime: 120 mm.

• Vârfuri înclinate.
• Lungime: 120 mm.

• Formă dreaptă.
• Vârfuri foarte fine.
• Lungime: 110 mm.

40°

Pensete de precizie izolate

Pensete de precizie

€/buc Cod articol
16.49 KN.922761

€/buc Cod articol
16.53 KN.922762

40° €/buc Cod articol
16.87 KN.923764

€/buc Cod articol
16.45 KN.926763

€/buc Cod articol
17.13 KN.920878ESD

€/buc Cod articol
13.05 KN.922872ESD

€/buc Cod articol
14.79 KN.920879ESD

€/buc Cod articol
14.71 KN.923875ESD

€/buc Cod articol
9.01 KN.922869ESD

€/buc Cod articol
12.41 KN.925874ESD

€/buc Cod articol
12.41 KN.922870ESD

€/buc Cod articol
12.20 KN.927877ESD

€/buc Cod articol
13.43 KN.922871ESD

€/buc Cod articol
11.09 KN.928873ESD

€/buc Cod articol
1.87 KN.926984

40°

40°

• Strat ESD: non-reflectorizant negru, cu o rezistență de aprox. 10⁵ Ohm.
• Suprafață de prindere mată cu aderență optimă.
• Material: oțel crom nichel, anti-magnetic.
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Clește pentru electronică SuperKnips

• Clește de precizie pentru lucrări foarte fine de tăiere 
(electronică sau mecanică fină).

• Marginile de tăiere sunt foarte ascuțite fără înclinare exterioară 
pentru o tăiere perfectă.

• Tăiere asigurată de la 0.2 mm diametru.
• Margini de tăiere tratate suplimentar prin inducție.
• Utilizare cu efort minim a operatorului.
• Cu arc de revenire și limitator de deschidere.
• Modelele din inox au margini de tăiere cu o duritate de 58HRC.
• Modelele din oțel au margini de tăiere cu o duritate de 60HRC.
• Din inox sau oțel special pentru scule.
• DIN ISO 9654

Clești pentru electronică

Geometrie de ultimă generație, tăiere 
foarte precisă (chiar și pentru componente 
montate pe plăcile electronice)

Limitator
de deschidere

Mâner anti-alunecare ce asigură o 
prindere bună chiar și la o strân-
gere ușoară.
Versiune ESD cu mânere gri-negru

KN.7813125
Margini de tăiere fără înclinare. Inox.
Duritate de 54HRC.
Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

KN.7871125
Margini de tăiere fără înclinare: ideal pentru sârmă tare. 
Adițional, are o duritate 64HRC.
Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

KN.7823125
Margini de tăiere fără înclinare. Inox.
Duritate de 54HRC.
Fălci înclinate la 60°.

KN.7861125ESD
Margini de tăiere fără înclinare: ideal pentru sârmă tare. 
Adițional, are o duritate 64HRC. Recomandat pentru cabluri 
de fibră optică.

KN.7881125
Margini de tăiere foarte puțin înclinate: ideal pentru sârmă 
tare. Adițional, are o duritate 64HRC.

KN.7891125
Margini de tăiere foarte puțin înclinate: ideal pentru sârmă 
tare. Adițional, are o duritate 64HRC.
Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

ESD (Electrostatic Discharge)
Protecție la descărcare electrostatică.

Energia electrostatică este descărcată prin intermediul 
mânerelor într-un mod gradat și controlat ceea ce protejează 
componentele expuse la descărcarea electrostatică în acord cu 
următoarele standarde:
IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.
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mm Descriere

Capacitatea de tăiere
(Ø mm)

Dimensiuni
(mm)

€/buc Cod articol
A B C

125

Cleşte din inox cu suprafață lustruită şi mânere 
cu manşon bicomponent

0.2 - 1.6 1.0 - 9.0 13.5 7.5 15.09 KN.7803125
125 0.2 - 1.6 1.0 - 9.0 13.5 7.5 16.96 KN.7813125
125 0.2 - 1.0 0.6 - 5.5 13.5 7.5 17.04 KN.7823125
125 0.2 - 1.6 1.0 - 9.0 13.5 7.5 16.70 KN.7803125ESD
125 0.2 - 1.6 1.0 - 9.0 13.5 7.5 18.23 KN.7813125ESD
125

Cleşte cu suprafață brunată şi mânere cu manşon 
bicomponent

0.2 - 1.0 - - 9.0 12.5 7.5 16.79 KN.7831125
125 0.2 - 1.0 - - 9.0 12.5 7.5 19.17 KN.7841125
125 0.2 - 1.6 1.2 - 9.0 13.5 7.5 15.73 KN.7861125
125 0.2 - 1.6 1.2 - 9.0 13.5 7.5 17.55 KN.7871125
125 0.2 - 1.6 1.2 0.6 9.0 13.5 7.5 16.49 KN.7881125
125 0.2 - 1.6 1.2 0.6 9.0 13.5 7.5 18.40 KN.7891125
125 0.2 - 1.6 1.2 - 9.0 13.5 7.5 17.30 KN.7861125ESD
125 0.2 - 1.6 1.2 - 9.0 13.5 7.5 18.87 KN.7871125ESD

Clești pentru electronică

Prindere ajutătoare - 
capetele tăiate nu se pierd.

Clești diagonali pentru electronică

• Clește de precizie pentru lucrări foarte fine.
• Marginile de tăiere sunt foarte ascuțite pentru o tăiere 

perfectă.
• Margini de tăiere călite cu duritate de 64HRC.
• Cu 20% mai ușor decât un clește convențional.
• Îmbinare cu bolț. Geometria asigură o mișcare de 

frecare redusă.
• Oțel crom-vanadium, forjat.

KN.7902120 / KN.7922120
- Cap "mini".

KN.7902125 / KN.7922125
- Cap rotund.

KN.7932125 / KN.7942125
- Cap ascuțit.

KN.7952125/KN.7962125
- Cap ascuțit.
- Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

Cu cap "mini".

Cu cap rotund. Cu cap ascuțit.

mm Descriere
Capacitatea de tăiere (Ø mm) Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
B A D

120

Cleşte cu suprafață brunată lustruită
şi mânere cu manşon bicomponent

0.2-1.4 1.0 0.6 - 6.5 9.0 6.5 37.70 KN.7902120
125 0.2-1.7 1.3 0.7 - 10 11 6.5 36.60 KN.7902125
125 0.3-1.7 1.3 1.0 0.6 10 11 6.5 40.50 KN.7912125
120 0.1-1.3 0.8 - - 6.5 9.0 6.5 42.00 KN.7922120
125 0.1-1.7 1.0 - 10 11 6.5 40.90 KN.7922125
125 0.2-1.5 1.1 0.6 - 11 11 6.5 36.60 KN.7932125
125 0.1-1.5 0.8 - - 11 11 6.5 40.90 KN.7942125
125 0.2-1.3 0.9 0.5 - 11 11 6.5 41.40 KN.7952125
125 0.1-1.3 0.8 - - 11 11 6.5 45.60 KN.7962125

Tăiere foarte puțin înclinată, exterioară

Tăiere fără înclinare exterioară.
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Clești pentru electronică

Clești diagonali pentru electronică, ESD

• Clește de precizie pentru lucrări foarte fine.
• Energia electrostatică este descărcată prin mânere  

într-un mod gradat și controlat, protejând 
componentele.

• Îmbinare cu bolț. Geometria asigură o mișcare de 
frecare redusă.

mm Descriere
Capacitatea de tăiere (Ø mm) Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
B A D

120

Cleşte cu suprafață brunată lustruită
şi mânere cu manşon bicomponent

  0.2-1.4 1.0 0.6 - 6.5 9.0 6.5 39.10 KN.7902120ESD
125   0.2-1.7 1.3 0.7 - 10.0 11.0 6.5 38.10 KN.7902125ESD
125   0.3-1.7 1.3 1.0 0.6 10.0 11.0 6.5 42.10 KN.7912125ESD
120   0.1-1.3 0.8 - - 6.5 9.0 6.5 43.40 KN.7922120ESD
125   0.1-1.7 1.0 - - 10.0 11.0 6.5 42.30 KN.7922125ESD
125   0.2-1.5 1.1 0.6 - 10.5 11.0 6.5 38.10 KN.7932125ESD
125   0.1-1.5 0.8 - - 10.5 11.0 6.5 42.30 KN.7942125ESD
125   0.2-1.3 0.9 0.5 - 11.0 11.0 6.5 42.90 KN.7952125ESD
125   0.1-1.3 0.8 - - 11.0 11.0 6.5 47.10 KN.7962125ESD

KN.7902120ESD / KN.7922120ESD
- Cap "mini".

KN.7902125ESD / KN.7922125ESD
- Cap rotund.

KN.7932125ESD / KN.7942125ESD
- Cap ascuțit.

KN.7962125ESD
- Cap ascuțit.
- Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

Cu cap "mini".

Cu cap rotund. Cu cap ascuțit.

Clești diagonali pentru electronică

• Clește de precizie pentru lucrări foarte fine.
• Îmbinare cu bolț.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă, 

inclusiv pentru sârme tari (pian).
• Marginile de tăiere sunt călite, având o duritate de 64HRC.
• Cu arc de revenire pentru utilizare ușoară.
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.

Tipul 0 - Tâiere înclinată.

Tipul 1 - Tâiere înclinată.
Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

Tipul 2 - Tâiere puțin înclinată, exterioară.

Tipul 5 - Cu cap îngust și tâiere înclinată.

mm Descriere Tip
Capacitatea de tăiere (Ø mm) Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
A B D

125

Cleşte cu suprafață brunată 
şi mânere cu manşon din plastic

0 0.2 - 1.3 1.0 0.6 0.4 10.5 14 6.5 27.30 KN.7502125
125   1 0.2 - 1.3 1.0 0.6 0.4 10.5 14 6.5 32.30 KN.7512125
125 2 0.2 - 1.3 0.9 0.4 0.3 10.5 14 6.5 28.10 KN.7522125
125 5 0.2 - 0.8 0.5 0.3 - 10.5 14 6.5 31.00 KN.7552125
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Clești pentru electronică

Seturi de clești pentru electronică

Toate seturile: cleștii sunt susținuți de o bandă elastică, cu fermoar, într-o geantă din poliester.

Componență €/buc Cod articol

KN.3512115 / KN.3522115 / KN.3532115
KN.6432120 / KN.7702115 / KN.7742115
KN.923436

195.00 KN.002016

KN.3412130 / KN.3422130 / KN.3432130
KN.7902120 / KN.7902120 / KN.7902125
KN.7942125

243.00 KN.002016P

KN.3412130ESD / KN.3422130ESD / KN.3432130ESD
KN.7902120ESD / KN.7902125ESD / KN.7442125ESD 252.00 KN.002016PESD

KN.3512115ESD / KN.3522115ESD / KN.3542115ESD
KN.6432120ESD / KN.7702115ESD / KN.7732115ESD 198.00 KN.002017

Clește diagonali pentru electromecanică

• Marginile de tăiere sunt foarte ascuțite pentru o tăiere perfectă.
• Cu muchii de tăiere pentru sârmă cu duritate variabilă inclusiv 

pentru sârme tari (pian).
• Marginile de tăiere sunt tratate adițional și au o duritate de 63HRC.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5749.

mm Descriere
Capacitatea de tăiere (Ø mm) Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
A B D

125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din 
plastic   0.4 - 3.0 2.3 1.5 0.6 14.5 16 9 16.11 KN.7601125

125 Cleşte  cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic   0.4 - 2.5 1.8 1.0 0.6 14.5 16 9 19.00 KN.7603125

125 Cleşte  cu suprafață cromată şi mânere cu manşon bicomponent   0.4 - 2.5 1.8 1.0 0.6 14.5 16 9 20.78 KN.7605125

125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon 
bicomponent și arc de revenire     0.4 - 2.5 1.8 1.0 0.6 14.5 16 9 19.17 KN.7612125

125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon 
bicomponent și arc de revenire     0.4 - 2.5 - - - 14.5 16 9 19.68 KN.7622125

125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din 
plastic   0.4 - 1.7 1.3 0.8 - 14.5 16 9 16.45 KN.7681125

KN.002016:
7 piese: 6 clești electronici și o 
pensetă de precizie.

KN.002016P:
6 piese: conține 6 clești de precizie 
electronici

KN.002016PESD:
6 piese: conține 6 clești electronici ESD.

KN.002017:
6 piese: conține 6 clești electronici ESD.

Tăiere înclinată, exterioară.

Tăiere puțin înclinată, exterioară.

Tăiere fără înclinare exterioară.
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mm Descriere

Capacitatea de tăiere
(Ø mm)

Dimensiuni
(mm)

€/buc Cod articol
B A D

115
Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon din 
plastic

0.3 - 1.6 1.2 0.6 14.0 11.0 7.5 23.63 KN.7701115

130 0.3 - 2.0 1.5 0.8 18.0 15.0 9.5 25.20 KN.7701130

115 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 1.6 1.2 0.6 14.0 11.0 7.5 26.60 KN.7702115

130 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 2.0 1.5 0.8 18.0 15.0 9.5 28.40 KN.7702130

115 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon din 
plastic 0.3 - 1.6 1.2 0.6 14.0 11.0 7.5 27.00 KN.7711115

115 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 1.6 1.2 0.6 14.0 11.0 7.5 31.80 KN.7712115

115
Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon din 
plastic

0.3 - 1.3 1.0 - 14.0 11.0 7.5 24.82 KN.7721115

130 0.3 - 1.6 1.3 - 18.0 14.0 9.5 25.90 KN.7721130

115 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 1.3 1.0 - 14.0 11.0 7.5 26.80 KN.7722115

130 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 2.0 1.5 - 18.0 15.0 9.0 28.50 KN.7722130

115 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 1.3 1.0 0.5 14.0 11.0 7.5 29.30 KN.7732115

115
Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent

0.3 - 1.3 0.8 - 14.0 11.0 7.5 28.60 KN.7742115

130 0.3 - 1.6 1.3 - 18.0 15.0 9.5 29.70 KN.7742130

115 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 1.0 0.8 0.5 14.0 11.0 7.5 30.00 KN.7752115

115 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent 0.3 - 0.8 - - 10.5   9.5 6.0 28.60 KN.7772115

Clești pentru electronică

Clești diagonali pentru electroniști

• Pentru lucrări fine din domeniul electronicii și mecanicii fine.
• Clești cu îmbinare încastrată și o geometrie ce asigură o mișcare de frecare redusă.
• Marginile de tăiere sunt tratate adițional și au o duritate de 62HRC.
• Cu arc de revenire.
• Suprafață lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție eficientă 

la rugină. 
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9654.KN.7701115

- cap rotund, cu margine de tăiere înclinată.

KN.7702115
- cap rotund, cu margine de tăiere înclinată.

KN.7712115:
- cap rotund, cu margine de tăiere înclinată.
- Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

KN.7772115
- cap "mini", cu margine de tăiere puțin înclinată.

KN.7732115
- cap ascuțit, cu margine de tăiere puțin înclinată.
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Clești diagonali pentru electroniști, ESD

• Pentru lucrări fine din domeniul electronicii și mecanicii fine.
• Clești cu îmbinare încastrată și o geometrie ce asigură o mișcare de frecare redusă.
• Marginile de tăiere sunt tratate adițional și au o duritate de 62HRC.
• Cu arc de revenire.
• Suprafață lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție eficientă 

la rugină. 
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9654.

mm Descriere
Capacitatea de tăiere (Ø mm) Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
B A D

115

Clește cu suprafață lustruită și 
mânere cu manșon bicomponent

0.3 - 1.6 1.2 0.6 14.0 11.0 7.5 28.10 KN.7702115ESD

115 0.3 - 1.6 1.2 0.6 14.0 11.0 7.5 33.10 KN.7712115ESD

115 0.3 - 1.3 1.0 - 14.0 - - 28.30 KN.7722115ESD

115 0.3 - 1.3 1.0 0.5 14.0 11.0 7.0 30.30 KN.7732115ESD

115 0.3 - 1.3 0.8 - 14.0 11.0 7.0 30.10 KN.7742115ESD

115 0.3 - 1.0 0.8 0.5 11.5 14.0 7.0 31.50 KN.7752115ESD

115 0.3 - 0.8 - - 10.5 9.5 6.0 30.10 KN.7772115ESD

Clești pentru electronică

ESD (Electrostatic Discharge)
Protecție la descărcare electrostatică.

Energia electrostatică este descărcată prin intermediul mânerelor într-un mod gradat 
și controlat ceea ce protejează componentele expuse la descărcarea electrostatică în 
acord cu următoarele standarde:
IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.

KN.7702115ESD
- cap rotund, cu margine de tăiere puțin înclinată.

KN.7712115ESD:
- cap rotund, cu margine de tăiere înclinată.
- Prindere ajutătoare - capetele tăiate nu se pierd.

KN.7722115ESD:
- cap rotund, cu margine de tăiere fără înclinare.

KN.7742115ESD:
- cap ascuțit, cu margine de tăiere fără înclinare.

KN.7742115ESD:
- cap ascuțit și plat, cu margine de tăiere puțin înclinată.

KN.7772115ESD
- cap "mini", cu margine de tăiere puțin înclinată.
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mm Descriere Tip

Capacitatea de tăiere
(Ø mm) Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
A B C D

115
Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
din plastic

90° 0 2.0 1.0 0.6 11.0 6.0 7.5 16.0 25.50 KN.6401115

115 90° 1 1.4 0.8 - 11.0 6.0 7.5 16.0 24.99 KN.6411115

115

Clește cu suprafață oglindă lustruită și mânere cu 
manșon bicomponent

90° 0 2.0 1.0 0.6 11.0 6.0 7.0 16.0 30.90 KN.6402115

115 90° 1 2.0 0.8 0.5 11.0 6.0 7.0 16.0 30.30 KN.6412115

115 90° 1 2.0 0.8 0.5 11.0 6.0 7.0 16.0 32.20 KN.6412115ESD

115 90° 2 0.8 - - 10.0 20.0 6.0 3.0 30.70 KN.6422115

120 3 1.5 1.0 0.5 11.0 10.0 7.0 17.0 33.00 KN.6432120

120 3 1.5 1.0 0.5 11.0 10.0 7.0 17.0 35.00 KN.6432120ESD

115 4 1.5 1.0 0.5 10.5 10.0 7.0 12.0 32.40 KN.6442115

115 5 1.3 - - 10.5 10.0 7.0 12.0 33.50 KN.6452115

120 6 0.6 - - 9.5 18.5 6.0 5.0 33.90 KN.6462120

120 6 0.6 - - 9.5 18.5 6.0 5.0 35.70 KN.6462120ESD

120 7 1.5 - - 12.0 19.5 7.0 5.0 36.80 KN.6472120

Clește de tăiere frontală pentru electroniști

• Clește de precizie pentru tăieri foarte fine (electronică și mecanică fină).
• Clești cu îmbinare încastrată și o geometrie ce asigură o mișcare de frecare redusă.
• Suprafață lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție eficientă 

la rugină. 
• Cu arc de revenire.
• Marginile de tăiere sunt tratate adițional și au o duritate de 62HRC.
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei

90°

Clești pentru electronică

90°
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Clești pentru electronică

Clește de tăiere oblică pentru electroniști

• Clește pentru toate tipurile de sârmă.
• Marginile de tăiere sunt tratate adițional și au o duritate de 58HRC.
• Clește cu îmbinare încastrată și o geometrie ce asigură o mișcare de frecare redusă.
• Suprafață lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție eficientă la 

rugină. 
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9654.

mm Descriere

Capacitatea de tăiere
(Ø mm)

Dimensiuni
(mm)

€/buc Cod articol
A B D C

120 Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon din plastic 0.3 - 1.0 0.7 11 10 7.5 17 26.30 KN.6212120

Clește de precizie de prindere pentru electroniști

• Clește de precizie pentru lucrări fine pentru electronică și mecanică fină.
• Clești cu îmbinare cu bolț și o geometrie ce asigură o mișcare de frecare redusă.
• Cu 20% mai ușori decât cleștii convenționali.
• Suprafață lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție 

eficientă la rugină. 
• Marginile de tăiere sunt tratate adițional și au o duritate de 62HRC.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9655

Tipul 1
- plat cu fălci late.

Tipul 2
- plat cu fălci semi-rotunde.

Tipul 3
- plat cu fălci rotunde și ascuțite.

mm Descriere Tip
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
B A D E F

135

Clește cu suprafață brunată lustruită și mânere
cu manșon bicomponent

1 21.9 11.2 6.5 1.4 3.5
32.70 KN.3412130

135 34.20 KN.3412130ESD

135
2 22.7 11.2 6.5 1.6 1.6

32.70 KN.3422130

135 34.20 KN.3422130ESD

135
3 23.7 11.2 6.5 2.0 1.0

32.70 KN.3432130

135 34.20 KN.3432130ESD

ESD (Electrostatic Discharge)
Protecție la descărcare electrostatică.

Energia electrostatică este descărcată prin intermediul mânerelor într-un mod 
gradat și controlat ceea ce protejează componentele expuse la descărcarea 
electrostatică în acord cu următoarele standarde:
IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.
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Clește de montaj pentru electroniști, DIN ISO 5743

• Clește pentru montaj și reparații,utilizat în lucrările 
foarte fine în electronică.

• Utilizat pentru îndoire și tăiat sârmă.
• Clește robust cu suprafețe netede de prindere.
• Suprafață oglindă lustruită, acoperită cu o peliculă fină 

de ulei care oferă o protecție eficientă la rugină. 
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.

deformează sârma componentelor 
electronice pentru a la păstra la 
distanță deasupra plăcii

deformează și taie (la 1.6 
mm) sârma componentelor 
electronice sub placă

presează (aplatizează) și taie (la 
1.6 mm) sârma componentelor 
electronice sub placă

KN.3612130

KN.3622125

KN.3632125

mm Descriere

Capacitatea
de tăiere (Ø mm)

Dimensiuni
(mm)

€/buc Cod articol
L3 W T1 W1 T2

130
Clește cu suprafață oglindă lustruită și 
mânere cu manșon bicomponent

- 23.0 12.0 9.5 5.5 6.0 31.10 KN.3612130
125 1.2 18.0 11.5 7.5 7.5 2.6 42.30 KN.3622125
125 1.0 18.0 11.5 7.5 7.5 4.0 36.20 KN.3632125

Clești pentru electronică

Clește pentru dezizolat sârmă, pentru electroniști

• Pentru tăierea și dezizolarea cablurilor cu diametre de până la Ø1.0 mm.
• Reglare ușoară la dimensiunea dorită cu ajutorul șurubului.
• Cu arc de deschidere.
• Oțel special călit.

mm Descriere Capacitatea de dezizolare
(Ø mm) g

€/buc Cod articol

130 Cleşte cu suprafață lustruită şi mânere cu manşon bicomponent 0.03 - 1.0 75 29.10 KN.1182130

Clește pentru dezizolat sârmă, pentru electroniști

• Utilizat pentru cabluri cu diametre de la Ø0.1 până la Ø0.8 mm cu izolație de 
plastic sau cauciuc.

• Reglare ușoară la dimensiunea dorită cu ajutorul șurubului.
• Cu arc de deschidere.
• Suprafață lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție 

eficientă la rugină. 
• Oțel special, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere Capacitatea de dezizolare
(Ø mm) €/buc Cod articol

140 Clește cu suprafață oglindă lustruită și mânere cu manșon bicomponent 0.1 - 0.8 35.50 KN.1192140
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Clești pentru electroniști,DIN ISO 9655

• Clește de precizie folosit pentru operații fine de asamblare
• Clește de prindere,  și îndoire.
• Suprafețe netede de prindere.
• Suprafață lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție eficientă la rugină. 
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
B A D E F

115

Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon din 
plastic

22.5 9.5 6.5 2.0 4.0 19.93 KN.3511115

115 22.5 9.5 6.5 2.0 1.5 19.93 KN.3521115

115 22.5 9.5 6.5 2.0 1.0 19.93 KN.3531115

115

Clește cu suprafață lustruită și mânere cu manșon 
bicomponent

22.5 9.5 6.5 2.0 4.0 22.27 KN.3512115

115 22.5 9.5 6.5 2.0 1.5 22.27 KN.3522115

115 22.5 9.5 6.5 2.0 1.0 22.27 KN.3532115

115 40° 22.5 9.5 6.5 2.0 1.5 24.01 KN.3542115

145 40.0 12 7.5 1.5 4.0 26.40 KN.3552145

145 40.0 12 7.5 2.5 1.5 26.40 KN.3562145

145 40.0 12 7.5 2.5 1.3 26.40 KN.3572145

145 40° 35.0 12 7.5 2.5 1.0 28.50 KN.3582145

Clești pentru electroniști

• Clește de precizie pentru activitățile de asamblare fine din domeniul electronicii.
• Mânere cu descărcare electrică.
• Clește robust cu suprafețe netede de prindere.
• Suprafață oglindă lustruită, acoperită cu o peliculă fină de ulei care oferă o protecție 

eficientă la rugină. 
• Oțel de înaltă calitate, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 9655

mm Descriere
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
B A D E F

115

Clește cu suprafață oglindă lustruită și mânere cu
manșon bicomponent

22.5 9.5 6.5 2.0 4.0 24.18 KN.3512115ESD

115 22.5 9.5 6.5 2.0 1.5 24.18 KN.3522115ESD

115 22.5 9.5 6.5 2.0 1.0 24.18 KN.3532115ESD

115 40° 22.5 9.5 6.5 2.0 1.5 26.20 KN.3542115ESD

Clești pentru electronică

KN.3522115ESD KN.3532115ESD KN.3542115ESD

KN.3512115ESD

KN.3511115

KN.3522115

KN.3532115 KN.3552145

KN.3572145

KN.3582115

KN.3542145 KN.3562145
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Clești pentru relee pentru electroniști

• Pentru prinderea / demontarea componentelor și firelor de diametre foarte mici.
• Suprafață lustruită de prindere.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
L3 W3 T1 W4 T2

135
Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon
din plastic

34.0 12.5 7.0 1.4 1.5 15.85 KN.3211135
135 34.0 12.5 7.0 1.4 3.5 15.56 KN.3221135
135 32.0 12.5 7.0 1.4 3.5 16.75 KN.3231135

Clești pentru electronică

Clește de precizie pentru mecanică fină

• Clește de precizie utilizat în activitățile fine de asamblare (electronică, 
mecanică fină).

• Pentru prinderea / demontarea componentelor și firelor de diametre 
foarte mici.

• Suprafață lustruită de prindere.
• Oțel crom-vanadium, forjat, tratat în ulei
• DIN ISO 9655

Tipul 1 - Fălci plate, largi.

Tipul 2 - Fălci plate, concave și ascuțite.

Tipul 3 - Fălci semi-rotunde.

Tipul 4 - Fălci rotunde și ascuțite pentru îndoirea sârmelor în ochiuri.

mm Descriere Tipul
Dimensiuni (mm)

€/buc Cod articol
B A D E F

125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic 1 27.0 12.5 7.0 2.0 5.5 13.69 KN.3711125
125 Cleşte  cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic 1 27.0 12.5 7.0 2.0 5.5 16.62 KN.3713125
125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic 2 27.0 12.5 7.0 2.0 2.0 13.69 KN.3721125
125 Cleşte  cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic 2 27.0 12.5 7.0 2.0 2.0 16.62 KN.3723125
125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic 3 27.0 12.5 7.0 2.0 1.6 13.69 KN.3731125
125 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic 3 27.0 12.5 7.0 2.0 1.6 16.62 KN.3733125
125 Cleşte cu strat protector negru lustruit şi mânere cu manşon din plastic 4 27.0 14.5 8.0 2.0 1.0 13.22 KN.3741125
125 Cleşte cu suprafață cromată şi mânere cu manşon din plastic 4 27.0 14.5 8.0 2.0 1.0 16.41 KN.3743125

Sculă de inserție

• Pentru atașarea cablurilor la benzi, prize și plăci.
• Pentru cabluri UTP și STP cu Ø0.4 – Ø0.8 mm
• Inserează și taie cablul într-o singură operație.
• Cuțit blocabil, dispozitiv de deblocare și cârlig de tragere integrate.
• Carcasă de plastic.

mm Aplicații Capacitate
(Ø mm) €/buc Cod articol

175 UTP şi  cablu STP, LSA 0.4 - 0.8 35.70 KN.974010

KN.3211135
- cu fălci înguste.

KN.3221135
- cu fălci late.

40°
KN.3231135
- cu fălci late, înclinate.
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Clește perforator

• Utilizat pentru perforarea materialelor textile,pielei precum și a materialelor din plastic.
• Cu 6 perforatoare (mecanism rotativ) cu diametre de 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 mm.
• Cu arc de revenire și dispozitiv de blocare.
• Oțel special pentru scule, călite în ulei.

mm Descriere €/buc Cod articol

220 Cleşte vopsit în câmp electrostatic, roşu 12.03 KN.9070220

Clește papagal pentru gresie / faianță

• Utilizat pentru finisarea plăcilor de gresie / faianță după un 
anumit contur.

• Oțel special, forjat, tratat în ulei.

mm Descriere €/buc Cod articol

200 Cleste cu strat negru lustruit 11.05 KN.9100200

Clești speciali

Clește pentru sticlă cu fălci late

• Pentru ruperea sticlei, pe o linie marcată.
• Oțel special, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

mm Descriere Lățime falcă
(mm) €/buc Cod articol

180 Clește cu strat negru lustruit și 
mânere cu manșon din plastic 24 23.59 KN.9131180

Clește pentru sticlă cu fălci înguste

• Utilizat pentru ruperea streif-urilor înguste de sticlă pe o linie marcată, 
precum și pentru finisarea profilelor de sticlă după un anumit contur.

• Cu arc de revenire pentru modelul KN.9171160.
• Oțel special, forjat, tratat în ulei.
• DIN ISO 5743.

mm Descriere Lățime falcă
(mm) €/buc Cod articol

160 Clește cu strat negru lustruit și 
mânere cu manșon din plastic

9.5 12.54 KN.9151160
160 4 16.96 KN.9171160

Dispozitiv de iluminat cu LED

• Utilizat pentru iluminat în zone întunecate.
• Dimensiuni compacte.
• Se atașează de clește prin intermediul unui magnet puternic.
• Aproximativ 24 de ore de iluminat, cu 2 baterii (CR 1220).
• Carcasa din material plastic rezistent la impact.

€/buc Cod articol

6.29 KN.0011V50
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Scule VDE

Clește de plastic VDE

• Clește complet izolat pentru a elimina riscul de scurt-circuit.
• Material din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Prindere sigură datorită mânerului anti-alunecare.
• IEC 60900 DIN, EN 60900, ASTM F1505.

mm €/buc Cod articol
180 14.83 KN.986201
220 14.83 KN.986202

Cutter pentru dezizolare

mm Descriere Lungimea lamei (mm) Rază (mm) €/buc Cod articol
155

Mâner bicomponent cu izolație VDE
28   7.0   9.31 KN.985303

180 50 40.0 10.37 KN.985313
155 38 23.5 25.60 KN.9855

• Cutter cu mâner ergonomic VDE.
• Prindere sigură datorită mânerului anti-alunecare.
• Lamă "cârlig", fixă.
• Capac de protecție transparent.
• Lama este din oțel special de scule, călit în ulei.
• IEC 60900 DIN EN 60900.

KN.985303
Recomandat pentru cabluri rotunde.

KN.985313
Recomandat pentru cabluri în mănunchiuri.
Lamă "seceră".

KN.9855
Cu ghidaj protectiv în vârful lamei: nu deteriorează restul izolației.
Lamă "seceră".

Verificat GS
Geprüfte Sicherheit - siguranță garantată

Verificat GS
Geprüfte Sicherheit - siguranță garantată

Cutter pentru cabluri

mm Descriere Lungimea lamei
(mm) €/buc Cod articol

185 Mâner bicomponent cu 
izolație VDE

50   9.82 KN.9852
180 50 10.12 KN.9854

• Cutter cu mâner ergonomic VDE.
• Prindere sigură datorită mânerului anti-alunecare.
• Lamă fixă, dreaptă.
• Capac de protecție transparent.
• Lama este din oțel special de scule, călit în ulei.
• IEC 60900 DIN EN 60900.

KN.9852

KN.9854
Cu protecție superioară pentru evitarea scurt-circuitelor.

Verificat GS
Geprüfte Sicherheit - siguranță garantată

Cutter pentru cabluri cu lamă înlocuibilă
• Cutter cu lame drepte, înlocuibile
• Cu protecție lamă rabatabilă.
• Cu protecție superioară pentru evitarea scurt-circuitelor.
• Cutter cu mâner ergonomic VDE.
• Lama cuțitului este din inox.
• IEC 60900 DIN EN 60900

mm Lungimea lamei (mm) €/buc Cod articol
185 50 16.83 KN.9856
Lamă de rezerva   6.63 KN.985609

Verificat GS
Geprüfte Sicherheit - siguranță garantată

KN.986201

KN.986202
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Clemă de plastic VDE

• Clește complet izolat pentru a 
elimina riscul de scurt-circuit.

• Material din plastic ramforsat cu 
fibră de sticlă.

• Prindere maximă: 15 mm.
• DIN VDE 0680-1.

mm Descriere €/buc Cod articol
150 Clemă de plastic VDE 7.57 KN.986402

• Mâner cu izolație VDE. 
• Suprafață cromată.
• Prindere maximă 30 mm.
• Oțel crom-vanadium.

mm Descriere €/buc Cod articol
260 Cheie reglabilă VDE 33.40 KN.9807250

Cheie reglabilă VDE

Scule VDE

Componență €/buc Cod articol
Clește combinat KN.0306180

89.60 KN.002015
Clește dezizolator KN.1106160
Clește radio KN.2616200
Clește diagonal KN.7006160

Clește combinat KN.0306180

114.00 KN.002115

Clește radio KN.2616200
Clește diagonal KN.7006160
Clește instalatori "Alligator" KN.8803180

Șurubelniță Slot 
0.4 x 2.5 x 80
0.8 x 4.0 x 100

Șurubelniță Philips PH1 x 80

Cutie goală 16.11 KN.002115LE

Truse compacte VDE

• Trusă de înaltă calitate din plastic, rezistentă la șoc.
• Interior căptușit cu spumă.
• Dimensiuni (L x l x H): 327 x 275 x 65 mm.

Truse cu scule

KN.002015
4 piese

KN.002115
7 piese

Componență €/buc Cod articol

Clește combinat KN.0306180

527.00 KN.002120

Clește dezizolator KN.1240200
Dezizolator universal KN.1680125
Clește radio cu fălci drepte KN.2616200
Clește radio cu fălci înclinate KN.2626200
Clește diagonal KN.7006160
Clește de tăiere "Heavy-Duty" KN.7406200
Clește cheie KN.8603180
Clește instalator "Cobra" KN.8703250
Clește de tăiat cabluri KN.9516200
Cutter pentru cabluri KN.9856

Șurubelnițe slot 

0.4 x 2.5 x 80
0.8 x 4.0 x 100
1.0 x 5.5 x 125

1.2 x 6.5 x 150

Șurubelnițe Philips 
PH1 x 80
PH2 x 100

Șurubelnițe Pozidriv 
PZ1 x 80
PZ2 x 100

Tester tensiune 0.5 x 3.0 x 70

Cutie goală 171.00 KN.002120LE

Trusă “Electric” VDE - 20 de piese

• Material ABS, negru cu cadru din aluminiu.
• Încărcare maximă: 20 kg.
• Dimensiuni exterioare (L x l x H): 480 x 370 x 175 mm.

KN.002115LE
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Geantă pentru scule "Classic Basic"

Cutie de scule "Classic II"

€/buc Cod articol

94.10 KN.002102LE

• Material: piele.
• Baza din oțel galvanizat.
• Dimensiuni (L x l x H): 

420 x 160 x 250 mm.
• Greutate: 3400 g.

Cutie de scule "Basic"

€/buc Cod articol

102.00 KN.002105LE

• Din material ABS cu cadru 
din aluminiu.

• Încuietoare cu cifru.
• Capacitate de încărcare: 15 kg.
• Dimensiuni (L x l x H): 

465 x 410 x 200 mm.
• Greutate: 5680 g.

• Din material ABS cu cadru 
din aluminiu.

• Capacitate de încărcare: 30 kg.
• Dimensiuni (L x l x H): 

480 x 365 x 180 mm.
• Greutate: 5235 g

€/buc Cod articol

214.00 KN.002132LE

Truse de scule goale

Husă pentru centură

€/buc Cod articol

17.64 KN.001973LE

• Poliester.
• Cu buzunare pentru 8 scule.
• Dimensiuni (L x l x H): 

170 x 75 x 235 mm.
• Greutate: 210 g.

Geantă pentru scule

€/buc Cod articol

36.60 KN.002111LE

• Dimensiuni (L x l x H): 
410 x 290 x 60 mm.

• Greutate: 450 g

Componență €/buc Cod articol

Clește cheie KN.8603150
60.40 KN.002072V01

Clește instalator "Cobra" KN.8701125

Clește diagonal KN.7401160
40.00 KN.002072V02

Clește instalator "Cobra" KN.8701150

Trusă goală   6.67 KN.001972LE

Truse "Minis" - 2 piese

• Poliester.
• Pentru 2 clești de până la 150 mm lungime.
• Prindere la curea și suport lateral elastic 

pentru, creion, etc.
• Dimensiuni (L x l x H) 70 x 50 x 170 mm.

KN.002072V01 KN.002072V02

KN.001972LE
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Chei multifuncționale "Knipex Cabinet Keys"

Cheile multifuncționale Knipex reprezintă
cea mai bună soluție pentru

accesul ușor
în zonele de facilități (instalații de gaz,

apă, electricitate, aer condiționat,
tablouri de control).

Cheie multifuncțională model creion - 4 profile
• 4 profile principale diferite (utilizate prin rotire).
• Cap magnetic ¼ pentru bits.
• 2 bits dubli: PH / slot 7.0 x 2 mm și TX 20 / TX 25.
• Mâner din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Profilul cheii este din zamac.

mm
(mm) (mm) (mm)

€/buc Cod articol

145 5 / 6 / 8 9 3 - 5 17.38 KN.001107

Cheie multifuncțională model creion - 3 profile

mm
(mm) (mm) (mm)

€/buc Cod articol

145 5 / 8 9 6 / 7 / 8 / 9 17.38 KN.001108

• 3 profile principale diferite (utilizate prin rotire).
• Cap magnetic ¼ pentru bits.
• Cu bit PH2 și lăcaș suplimentar pentru bit în carcasă.
• Mâner din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Profilul cheii este din zamac.
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Chei multifuncționale "Knipex Cabinet Keys"

Cheie "TwinKey"

Cheie universală "Constructor" Cheie universală simplă

Cheie "Profi"

• 10 profile. 8 (2 x 4) brațe - o singură cheie.
• Bit dublu: slot 1.0 x 7 mm și PH2.
• Cu adaptor de ¼” legat la cheie.
• Material: zamac.

• 9 profile. 4 brațe utilizate 
prin rotire.

• Cap magnetic pentru bits 
de ¼”.

• Material: zamac.

• 5 profile. 4 brațe.
• Cap pentru bits de ¼”.
• Bit dublu: slot 1.0 x 7 

mm și PH2.
• Material: zamac.

mm  
(mm) (mm)

 
(mm) (mm)

 
(mm)

€/buc Cod articol

95
5

6 - 7
8 - 9

10 - 11

  7 - 8
  9 - 10
11 - 12

3 - 5 6 6 - 9 22.06 KN.001101

mm  
(mm)

 
(mm)

 
(mm)

 
(mm)

 
(mm)

€/buc Cod articol

95
5
6

7 - 8
9 - 10

7
8 - 9

10 - 11
3 - 5 6 6 / 7 / 8

9 / 10 32.50 KN.001101V01

mm
(mm)

 
(mm)

 
(mm) (mm)

€/buc Cod articol

90
5
6

7 - 8
9 - 10

7
8 - 9

10 - 11
3 - 5 6 28.60 KN.001106

mm
(mm) (mm) (mm)

€/buc Cod articol

97
5
6

7 - 8
9 3 - 5 13.01 KN.001106V02

mm
(mm) (mm) (mm)

€/buc Cod articol

90 5 / 7 / 8 9 - 10 6 / 7 / 8 / 9 13.56 KN.001104

Cheie de control

Cheie universală

• 5 profile. 4 brațe.
• Cap pentru bits de ¼”.
• Bit dublu: slot 1.0 x 7 mm și 

PH2.
• Două versiuni: scurtă (44 mm) și 

lungă (76 mm).
• Material: zamac.

• 9 profile. 4 brațe utilizate 
prin rotire.

• Material: zamac.

mm  
(mm)

 
(mm) (mm)

€/buc Cod articol

44 5 / 6 / 8 9 3 - 5 16.41 KN.001102
76 5 / 6 / 8 9 3 - 5 16.58 KN.001103

• 4 profile. 2 brațe utilizate 
prin rotire.

• Cu adaptor de ¼“ biți cu 
magnet.

• Mâner plastic și profile 
din zamac.

Cheie multifuncțională model creion - tester de tensiune / lanternă

• Tester de tensiune 50 - 600 V.
• Detector câmp magnetic cu indicator optic (LED verde).
• Protecție baterie (oprire automată după 2 minute).
• 4 profile principale diferite (utilizate prin rotire).
• Cap magnetic ¼ pentru bits.
• 1 bit dublu: PH / slot 7.0 x 2 mm.
• Mâner din plastic ramforsat cu fibră de sticlă.
• Profilul cheii este din zamac.

mm
(mm) (mm) (mm)

€/buc Cod articol

145 6 / 8 9 3 - 5 25.80 KN.001117
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Produsele ROCAST sunt distribuite
de 71 agenți comerciali

56 în țară

15 în București și Ilfov

Alba

ARAD

ARGEȘ

BACĂU

BIHOR

BISTRIȚA-NĂSĂUD

BOTOȘANI

Sector 1

0729 997 216
0731 250 094

0729 997 234
0733 692 543

0729 997 228
0733 692 554

0728 083 236
0729 997 237

0729 997 223
0733 692 555

0728 083 235

0733 692 556

0730 654 991
0731 220 432
0728 808 755
0733 692 602

COVASNA

DÂMBOVIȚA

DOLJ

GALAȚI

GIURGIU

GORJ

HARGHITA

Sector 3

0733 692 568

0729 997 227

0729 997 219
0733 692 570

0728 083 239

0733 692 574

0729 997 213

0729 997 212

0727 777 659
0728 808 754
0733 692 603

OLT

PRAHOVA

SĂLAJ

SATU-MARE

SIBIU

SUCEAVA

TELEORMAN

Sector 5

0729 997 236

0729 997 214
0733 692 592

0733 692 596

0730 240 457
0733 692 572

0730 641 775
0733 692 598

0721 250 543

0729 997 238

0723 200 554

BRĂILA

BRAȘOV

BUZĂU

CĂLĂRAȘI

CARAȘ-SEVERIN

CLUJ

CONSTANȚA

Sector 2

0729 997 210

0729 997 240
0733 692 562

0730 654 992

0730 585 638

0729 997 224

0728 083 231
0733 692 564

0729 997 241
0733 692 566

0727 777 658
0728 808 753
0724 383 595

HUNEDOARA

IALOMIȚA

IAȘI

MARAMUREȘ

MEHEDINȚI

MUREȘ

NEAMȚ

Sector 4

0728 083 234

0729 997 226

0731 220 434
0733 692 576

0729 997 221
0733 692 579

0733 692 580

0729 997 232
0733 692 582

0729 997 239
0730 585 637

0728 083 233
0733 692 605

TIMIȘ

TULCEA

VÂLCEA

VASLUI

VRANCEA

Sector 6

0724 202 790
0730 707 883
0733 692 599

0733 692 601

0729 997 236

0728 083 232

0729 997 217

0724 383 596
0728 808 756

Șos Pantelimon Nr. 1 - 3, 021591, București, S2
Tel.: (021) 252 53 90 - 95; Fax: (021) 252 53 89
Mobil: 0372 135 900; 0723 293 471
Director vânzări: 0731 066 024
Departament vânzări:  0724 383 597 (provincie)
   0724 383 593 (București)
email: office@rocast.ro
www.rocast.ro

Pentru promoții și oferte speciale
abonați-vă la newsletter www.rocast.ro

Prețurile din catalog sunt exprimate în Euro 
și nu includ TVA.

ROCAST nu răspunde pentru eventualele erori 
de tipar sau de prezentare.

Livrarea și plata produselor se face 
în conformitate cu condițiile ROCAST.

ROCAST poate modifica condițiile de livrare 
și prețurile din catalog fără notificare prealabilă.

Marfa rămâne în proprietatea ROCAST până la 
achitarea integrală a livrării.


