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Obcęgi (Obcęgi do gwoździ) DIN/ISO 9243

:
Wykonanie
Bardzo mocne,  dobrze rozłożony ciężar, duża
odporność na ścieranie, chwyty fosforanowane na
czarno, główka polerowana.

Jakość
Specjalna stal narzędziowa, 
krawędź tnąca hartowana w oleju.

57000

Obcęgi (Obcęgi do gwoździ) DIN/ISO 9243 

0
Jakość 
Stal C 45, hartowana w oleju i ulepszona
cieplnie, krawędzie hartowane indukcyjnie. 

57005 
Wykonanie 
Główka polerowana, chwyty czarne i fosfatyzowane. 

57006 
Wykonanie 
Główka polerowana, chwyty powlekane zanurzeniowo.

57005

57006

Obcęgi karoseryjne (obcęgi do podkowiaków) DIN 5173

:
Wykonanie
Korzystne przeniesienie siły dzięki wysokiej
przekładni dźwigniowej. Główka polerowana.
Chwyty czarne i fosfatyzowane. Twardość krawędzi
ok. 59 HRC.
Zastosowanie
Do prac demontażowych części karoseryjnych.

Jakość
Specjalna stal narzędziowa, 
hartowana w oleju i odpuszczana.

57010

                                                                                                                                                                                        
  długość     szerokość główki               waga                                                                                    57010            …
         mm                             mm                      g                                                                                                            
           300                                   20                    785                                                                                                                      101

                                                                                                                                                                                        
 Długość                                                                                                                                               57012            …
         mm                                                                                                                                                                         
         220                                                                                                                                                                    101
         250                                                                                                                                                                    102
         280                                                                                                                                                                    103

Obcęgi do robót zbrojeniowych (Obcęgi do siatki Rabitza)

0
Wykonanie
Optymalna wydajność cięcia dzięki korzystnemu 
przełożeniu dźwigni. Chwyty powlekane zanurzenio-
wo.

Jakość
Specjalna stal narzędziowa,  
hartowana w oleju, polerowana, czerniona.

57012

Obcęgi do robót zbrojeniowych (Obcęgi do siatki Rabitza) DIN/ISO 9242

:
Wykonanie
Szlifowane ostrza, 
chwyty fosfatyzowane czarno, główka polerowana.

Jakość
Specjalna stal narzędziowa, 
hartowana w oleju.

57020

                                                                                       
  długość              57005            …      57006            …
         mm                                                                        
           200                                       103                              102
           250                                       104                                    

                                                                                       
  długość              57005            …      57006            …
         mm                                                                        
           160                                       101                                    
           180                                       102                              101

                                                                                       
 Długość                                              57000            …
         mm                                                                        
           225                                                                           105
           250                                                                           106
           300                                                                           107

                                                                                       
 Długość                                              57000            …
         mm                                                                        
           160                                                                           102
           180                                                                           103
           210                                                                           104

                                                                                       
 Długość                                              57020            …
         mm                                                                        
           200                                                                           101
           220                                                                           102
           250                                                                           103

                                                                                       
 Długość                                              57020            …
         mm                                                                        
           280                                                                           104
           300                                                                           105
                                                                                                   

57005 - 57006

57000

57010

57020

57012
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Obcęgi do drutu wirowe

x
Wykonanie 
Czernione, z ochroną przed rdzą, główka gładka. 
Z dodatkowym ostrzem. Szczęki odchylone pod
kątem 30°. 
Zastosowanie 
Idealne do zabezpieczania miejsc, które są na-
rażone na wibracje. 
Umożliwia dokładne co do sekundy frezowanie
przecinkowe, również drutu ze stali nierdzewnej. 
Do każdej długości drutu, długości skręcania i liczby
skrętów.

Jakość 
Stal wanadowa specjalna. 

57050 201
Wykonanie 
Z uzębionymi szczękami. 

57050 202 
Wykonanie 
Z automatyką przełączeniową. 
Zastosowanie 
Automatyka przełączeniowa umożliwia przekręcanie
w prawo lub w lewo drutu bezpiecznikowego. 
Jest on skręcany w czasie jednej operacji. 
Ustawienie środkowe przesuwu przełącznika blokuje
oś skrętu. 
Dzięki temu obcęgi mogą być wykorzystane także
jako szczypce do cięcia drutu boczne lub chwytak
nożycowy. 

57050 201

                                                                                         
 Długość              do Ø drutu                57050            …
         mm              maks. mm                                        
           224                            1,04                                        201
           282                            1,60                                        202

57050 202

Szczypce mocne do cięcia czołowego DIN/ISO 5748
57208 - 57210 
Zastosowanie 
Do hartowanego drutu stalowego 
(drut fortepianowy). 
Jakość 
Stal C 60, hartowana w oleju i ulepszona
cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie. 

57208

0
Wykonanie 
Główka polerowana, chwyty powlekane 
zanurzeniowo. 

57209

0
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana, 
chwyty z dwuskładnikowymi osłonami z ochroną
uchwytu. 

57210 
ß
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana, 
chwyty z osłonami ergosoft z ochroną uchwytu.

57211

:
Wykonanie
Główka polerowana, chwyty z powłoką z tworzywa
sztucznego.
Zastosowanie
Do drutu fortepianowego i drutu miękkiego.
Jakość
Stal chromowo-wanadowa elektropiecowa,
hartowana w oleju, krawędzie tnące hartowane
indukcyjnie. 

57208

                                                                                                                              0               0                          ß                             :                
  długość              do Ø drutu              do Ø drutu              do Ø drutu                           57208            …              57209            …              57210            …              57211            …
         mm              średni mm             twardy mm         fortepian mm                                                                                                                                                                            
           160                              3,4                              2,5                              2,0                                                                                                                                                                                             102
           160                              3,5                              2,5                              2,2                                                     102                                       102                                       102                                             
           200                              4,2                              3,0                              2,5                                                     103                                       103                                       103                                             

57209

57210

57211

Obcęgi do robót zbrojeniowych mocne (Obcęgi do siatki Rabitza) DIN/ISO 9242 

:
Wykonanie
Szczególnie smukła główka i długie ramię, optymal-
na wydajność skrawania, przy niewielkiej sile dzięki
wysokiemu przełożeniu, dużej amortyzacji odbicia
po przecięciu drutu wiązałkowego, wskutek czego
odciążane są ścięgna i mięśnie.
Zastosowanie
Przy wiązaniu stali zbrojeniowej, skręcaniu
i odcinaniu drutu wiązałkowego z rolki 
równocześnie.
Jakość
Specjalna stal narzędziowa,  hartowana w oleju.

57025 101
Wykonanie
Główka polerowana, 
chwyty czarne i fosfatyzowane.

57025 201
Wykonanie
Główka i chwyty niklowane.

57025 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  długość              do Ø drutu              do Ø drutu       szerokość główki                                                                                                                                              57025            …
         mm             miękki mm             twardy mm                              mm                                                                                                                                                                       
           300                              4,5                              3,5                                     25                                                                                                                                                                                       101
           300                              4,5                              3,5                                     25                                                                                                                                                                                       201

57025 201

57025

57050

57208 - 57211

Szczypce do mat zbrojeniowych │ Szczypce do skręcania drutu │ Szczypce do cięcia czołowego │ Szczypce do cięcia drutu │ Szczypce do cięcia drutu boczne 
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Szczypce do cięcia czołowego DIN/ISO 5748

:
Wykonanie
Główka polerowana, chwyty z powłoką z tworzywa
sztucznego.

Zastosowanie
Do drutu twardego i drutu miękkiego. Także do
wiązania (zaplatania) żelaza zbrojeniowego.
Jakość
Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju, 
krawędzie tnące hartowane indukcyjnie. 
Twardość krawędzi ok. 61 HRC.

57230

                                                                                                                                                                                        
  długość              do Ø drutu              do Ø drutu              do Ø drutu                                               57230            …
         mm             miękki mm              średni mm             twardy mm                                                                         
           160                              4,0                              2,8                              2,3                                                                             101
           200                              4,0                              3,5                              2,8                                                                             103

Szczypce do cięcia czołowego dźwigniowe DIN/ISO 5749 
Wykonanie
Najwyższa wydajność skrawania przez zastosowa-
nie mechanizmu dwudźwigniowego oraz sprężyny
rozwierającej. Fosfatyzowane na czarno.

Zastosowanie 
Do drutu twardego. 
Jakość 
Stal narzędziowa C60, w całości kuta, hartowana
w oleju. krawędzie tnące hartowane indukcyjnie.

57240

                                                                                                                                                                                        
 Długość                                                                                                                                               57240            …
         mm                                                                                                                                                                         
           180                                                                                                                                                                                         201
           210                                                                                                                                                                                         202
           235                                                                                                                                                                                         203

Szczypce do cięcia czołowego (trzpieni) dźwigniowe 

:
Wykonanie
Mocna, kompaktowa, wygodna. Główka polerowa-
na, chwyty z powłoką z tworzywa sztucznego.
Wysoka wydajność cięcia. Lżejsze cięcie dzięki
wysokiemu przełożeniu.
Zastosowanie 
Do drutu fortepianowego oraz do grubego i miękkie-
go drutu, jak nity, trzpienie itp. 

Jakość 
Stal wanadowa elektropiecowa, hartowana 
w oleju, krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, 
twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC. 

57268

                                                                                                                                                                                        
  długość              do Ø drutu             do Ø drutu             do Ø drutu                 do Ø drutu           57268            …
         mm             miękki mm              średni mm             twardy mm       fortepianowy mm                                     
           200                        1,0-6,0                              4,0                              3,5                                    3,0                                   101

Szczypce do cięcia drutu 

:
Wykonanie
Główka polerowana, chwyty z powłoką z tworzywa
sztucznego. Z kutej osi przegubowej dla
największych, trwałych obciążeń.
Zastosowanie
Szczypce te obcinają twardy i gruby drut 
z mniejszym użyciem siły niż szczypce do cięcia 

drutu o tej samej długości. Z precyzyjnymi
krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego 
drutu oraz drutu fortepianowego.

Jakość
Wysokosprawna stal chromowo-wanadowa, 
kuta, hartowana w oleju. 
Twardość krawędzi ok. 64 HRC.

57280

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  długość            przewód Cu             przewód Al              do Ø drutu             do Ø drutu             do Ø drutu                     do Ø drutu                                           57280            …
         mm                   do mm2                   do mm2             miękki mm              średni mm             twardy mm          fortepianowy mm                                                                     
           250                                16                               35                              5,0                              5,0                              3,8                                       3,5                                                                       101

Szczypce do cięcia bocznego do światłowodów/kabli z włókna szklanego

:
Wykonanie 
Główka polerowana, chwyty z powłoką z tworzywa
sztucznego, ze sprężyną rozwierającą. Ze szlifo-
waną czołowo powierzchnią ostrzy. Ostrza dodatko-
wo hartowane indukcyjnie. 

Zastosowanie 
Szczególnie do cięcia kabli z włóknem szklanym 
(kabel światłowodowy). 

Jakość 
Stal wanadowa elektropiecowa, 
hartowana w oleju i odpuszczana. 

62141

                                                                                                                                                                                        
 Długość                                                                                                                                               62141            …
         mm                                                                                                                                                                         
           160                                                                                                                                                                                         105

57230

57240

57268

57280

62141
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Szczypce boczne do cięcia drutu i ściągania izolacji

:
Wykonanie
Długie ostrza do cięcia dłuższych materiałów. 
Z precyzyjnymi otworami do ściągania izolacji do
przewodów jednożyłowych (masywnych) 
1,5 oraz 2,5 mm2. 
Jakość
Stal wanadowa elektropiecowa, hartowana 
w oleju, krawędzie hartowane indukcyjnie.
Twardość krawędzi ok. 60 HRC.

57420
Wykonanie
Główka polerowana, chwyty 
antypoślizgowe z mocnymi,
dwukolorowymi, wieloskładnikowymi 
osłonami z tworzywa.
57421
Wykonanie
Główka chromowana, ramiona antypoślizgowe z
mocnymi, dwukolorowymi, wieloskładnikowymi
osłonami, zgodne z normą VDE DIN EN 60900.

57420

57421

Wiele funkcji: 
cięcie i ściąganie izolacji

Szczypce do cięcia drutu boczne DIN/ISO 5749
Jakość
Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju 
i ulepszona cieplnie, krawędzie tnące hartowane
indukcyjnie.

57430

0
Wykonanie 
Główka polerowana, chwyty powlekane zanurzenio-
wo. 

57433

0
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana, 
chwyty z dwuskładnikowymi osłonami z ochroną
uchwytu. 

57437 
ß
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana, 
chwyty z osłonami ergosoft z ochroną uchwytu. 

57441

0
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana,
uchwyty izolacyjne 1000 V natryskiwane bezpośred-
nio na ramiona szczypiec zgodnie z VDE IEC 60900
z dwuskładnikowymi osłonami z ochroną uchwytu. 

57430

                                                                                                                         0               0                        ß                 0 VDE                
  długość             do Ø drutu      do Ø drutu                   do Ø drutu                      57430            …              57433            …           57437            …                      57441            …
         mm              średni mm       twardy mm        fortepianowy mm                                                                                                                                                                            
           125                              2,3                       1,5                                           -                                                101                                                                                102                                                      
           140                              2,5                       1,8                                           -                                                103                                       102                                   104                                                201
           160                              2,8                       2,0                                           -                                                105                                                                                                                                      202
           160                              3,0                       2,3                                      1,6                                                                                             106                                                                                                
           160                              3,5                       2,5                                     2,0                                                                                                                                      106                                                      
           180                              3,8                       2,7                                     2,2                                                106                                                                                107                                                      

57433

57441

                                                                                                                                                                 VDE                
  długość           do Ø drutu      wartości do ściągania izolacji                  57420            …              57421            …
         mm          miękki mm                                     mm2 / AWG                                                                                   
           160                           4,0                                  1,5+2,5 / 15+13                                           101                                       101

Szczypce do cięcia tworzywa

:
Wykonanie
Ze sprężyną rozwierającą. Główka polerowana, 
chwyty z powłoką z tworzywa sztucznego, bez fazki. 
Ze szlifowaną czołowo powierzchnią ostrzy.
Zastosowanie
Do równego przycinania nadlewów wtryskowych w
elementach z tworzywa lub miękkich materiałach,
np. ołów.

Jakość
Stal wanadowa elektropiecowa, hartowana 
w oleju.

                                                                                                                                                                                        
           Krawędzie tnące       Długość                                                                                                  57390            …
                                                      mm                                                                                                                            
                                proste                140                                                                                                                                      102
                                proste                160                                                                                                                        103
                                proste                180                                                                                                           #            104
 wygięte pod kątem 45°                160                                                                                                                                      105
 wygięte pod kątem 85°                160                                                                                                                                      106

57390 102-104

57390 105

57390 106

57437

57390

57420 - 57421

57430 - 57441

Szczypce do cięcia tworzywa │ Szczypce do cięcia drutu boczne
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Szczypce do cięcia drutu boczne DIN/ISO 5749

:
Zastosowanie
Zwężająca się główka do stosowania w trudno dostępnych strefach. 
Do drutu twardego i drutu miękkiego. Cienkie druty odcinane są dokładnie 
na całej długości cięcia.
Jakość
Stal wanadowa elektropiecowa, hartowana w oleju. krawędzie tnące
hartowane indukcyjnie. Twardość krawędzi ok. 62 HRC.

57448
Wykonanie
Główka polerowana, chwyty z powłoką z tworzywa sztucznego.

57453
Wykonanie
Główka polerowana, chwyty antypoślizgowe z mocnymi, 
dwukolorowymi, wieloskładnikowymi osłonami z tworzywa.

57455
Wykonanie
Główka chromowana, chwyty antypoślizgowe z mocnymi, 
dwukolorowymi, wieloskładnikowymi osłonami z tworzywa.

57457
Wykonanie
Główka chromowana, ramiona antypoślizgowe z mocnymi, 
dwukolorowymi, wieloskładnikowymi osłonami, 
zgodne z normą VDE DIN EN 60900.

57448

                                                                                                                                                                                                                                                                    VDE                
  długość             do Ø drutu             do Ø drutu             do Ø drutu                           57448            …              57453            …              57455            …              57457            …
         mm             miękki mm              średni mm             twardy mm                                                                                                                                                                            
           125                              3,0                              2,3                              1,5                                                     101                                       101                                                                                    101
           140                              4,0                              2,5                              1,8                                                     102                                       102                                       102                                       102
           160                              4,0                              2,8                              2,0                                                     103                                       103                                       103                                       103
           180                              4,0                              3,0                              2,5                                                     104                                       104                                       104                                       104

57455

57453

57457

Szczypce do cięcia drutu boczne DIN/ISO 5749

x
Wykonanie
Niklowane i chromowane, polerowane na wysoki
połysk. Uchwyty z osłonami z acetylocelulozy.
Cięcie osiowe. 

Maks. możliwość cięcia: drut fortepianowy.
Zastosowanie
Do drutu twardego i drutu miękkiego.

Jakość
Specjalna stal wanadowa.

57462

                                                                                                                                                                                        
  długość             do Ø drutu             do Ø drutu                                                                                57462            …
         mm             miękki mm             twardy mm                                                                                                         
           125                              2,5                              1,6                                                                                                                 103
           160                              3,5                              2,0                                                                                                                 105

57448 - 57457

57462

                                                                                                                                         
  długość         do Ø drutu         do Ø drutu               do Ø drutu        57472            …
         mm               CU mm             FE+ mm    fortepianowy mm                                 
           125                         3,5                         1,8                                1,6                               101
           140                         3,7                         2,0                                1,8                               102
           160                         3,8                         2,5                                2,0                               103
                                                                                                                                                           

Szczypce do cięcia drutu boczne -ERGO- DIN 5749

x
Wykonanie
- Chromowane wykończenie powierzchni dla

dodatkowej 
ochrony przed korozją

- Brak ostrych krawędzi
- Chwyty dwuskładnikowe
- Optymalna długość ramienia
- Mniej siły, maksymalna wydajność cięcia
- Połączenie śrubowe
- Małe ramiona
- Wł./Wył. działania sprężyny rozwierającej

Jakość 
Stal chromowo-wanadowa.

57472 101-103
Progresywne krawędzie tnące 
Wykonanie
- Optymalny promień do cięcia 
- Miękkie i cienkie materiały cięte są na wierzchołu

(Cu i tworzywa sztuczne)
- Twarde materiały cięte są blisko przegubu 

(FE+ i drut fortepianowy)

57472 201-204
Wysokowydajne krawędzie tnące
Wykonanie
- Wytrzymuje ponad 50.000 cięć twardego drutu
- Wysokowydajne krawędzie tnące zapewniają 

mocne cięcie wzdłuż całego ostrza
- Wzmocniona metalowa rama wytrzymuje w

ekstremalnych warunkach oraz przy szczególnie
twardych drutach

57472

57472 101-103

57472 201-204

  długość         do Ø drutu         do Ø drutu               do Ø drutu        57472            …
         mm               CU mm             FE+ mm    fortepianowy mm                                 
           140                              -                         2,2                                2,0                               201
           160                              -                         2,5                                2,3                               202
           180                              -                         2,7                                2,5                               203
           200                              -                         3,2                                3,0                               204
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Szczypce do cięcia drutu mocne DIN/ISO 5749
Jakość
Stal C 60, hartowana w oleju i ulepszona cieplnie,
krawędzie tnące hartowane indukcyjnie.

57475

0
Wykonanie 
Główka polerowana, chwyty powlekane zanurzeniowo. 

57478

0
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana, 
chwyty z dwuskładnikowymi osłonami z ochroną
uchwytu. 

57480 
ß
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana, 
chwyty z osłonami ergosoft z ochroną uchwytu. 

57485 

0
Wykonanie 
Główka polerowana na wysoki połysk, chromowana,
uchwyty izolacyjne 1000 V natryskiwane bezpośred-
nio na ramiona szczypiec zgodnie z VDE IEC 60900
z dwuskładnikowymi osłonami z ochroną uchwytu. 

57475 

                                                                                                                      0               0                          ß                 0 VDE                
  długość             do Ø drutu             do Ø drutu                do Ø drutu                57475            …              57478            …              57480            …                      57485            …
         mm              średni mm             twardy mm     fortepianowy mm                                                                                                                                                                         
           140                              3,0                              2,2                                  1,8                                        101                                                                                                                                                 
           160                              3,5                              2,5                                  2,0                                        102                                       102                                       102                                                201
           180                              3,8                              2,7                                  2,2                                        104                                       104                                                                                                    
           200                              4,2                              3,0                                  2,5                                        103                                       103                                       103                                                203

57480

57478

57485

Szczypce do cięcia drutu mocne DIN/ISO 5749

:
Zastosowanie
Do drutu twardego i miękkiego, również do drutu
fortepianowego. 
Również do intensywnej eksploatacji.
Jakość
Specjalna wysokosprawna stal narzędziowa, 
kuta, hartowana w oleju, krawędzie tnące
hartowane indukcyjnie. Twardość krawędzi ok.
64 HRC.

Wskazówka:
Długość 250 mm dostosowane do przewodów
miedzianych do 16 mm2 i przewodów aluminiowych
do 35 mm2.

57500
Wykonanie
Główka polerowana, chwyty z powłoką z tworzywa
sztucznego.

57505
Wykonanie
Główka polerowana, 
chwyty antypoślizgowe 
z mocnymi, dwukolorowymi, wieloskładnikowymi
osłonami z tworzywa.

57507
Wykonanie
Ze sprężyną otwierającą, która może być aktywowa-
na w razie potrzeby. 
Główka polerowana, chwyty antypoślizgowe 
z mocnymi, dwukolorowymi, wieloskładnikowymi
osłonami z tworzywa.

57510
Wykonanie
Główka chromowana, chwyty antypoślizgowe 
z mocnymi, dwukolorowymi, wieloskładnikowymi 
osłonami z tworzywa.

57515
Wykonanie
Główka chromowana, chwyty antypoślizgowe 
z mocnymi, dwukolorowymi, wieloskładnikowymi 
osłonami z tworzywa. 
Testowane zgodnie z normą VDE DIN EN 60900.

57500

57505

57507

57510

57515

Sprężyna otwierająca
jest aktywowana
naciśnięciem kciukiem

Widok szczypiec od
spodu z aktywną
sprężyną rozwierającą

                                                                                                                                                                                                                                                                    VDE                
  długość              do Ø drutu              do Ø drutu                  do Ø drutu              57500            …      57505            …      57507            …      57510            …      57515            …
         mm             miękki mm             twardy mm       fortepianowy mm                                                                                                                                                                       
           140                               3,1                              2,0                                    1,5                                       101                              101                                                                  101                                    
           160                              3,4                              2,5                                    2,0                                       102                              102                              102                              102                              102
           180                              3,8                              2,7                                    2,2                                       103                              103                              103                              103                              103
           200                              4,2                              3,0                                    2,5                                       104                              104                                                                  104                              104
           250                              4,6                              3,5                                    3,0                                       105                              105                                                                  105                              105

57475 - 57485

57500 - 57515

Szczypce do cięcia drutu boczne 
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Wysokosprawne boczne szczypce do cięcia drutu KNIPEX TwinForce®

:
Wykonanie
- Optymalne przełożenie dzięki konstrukcji 

dwuprzegubowej
- Bardzo łatwe cięcie przy niewielkim 

wysiłku: tnie 50% łatwiej 
niż uznane na rynku boczne szczypce do cięcia
drutu KNIPEX

- NOWOŚĆ szczypiec bocznych do cięcia drutu: 
Możliwość zmiany pozycji. 
Szczypce do cięcia drutu KNIPEX TwinForce tną
drut o grubości nawet 4 mm z 2-3-krotną zmianą
pozycji bez większego wysiłku. 
Konwencjonalne szczypce do cięcia drutu nie tną
drutu o takich średnicach lub wymaga to użycia
bardzo dużej siły

- Małe odbicie po przecięciu drutu: ręka jest
chroniona, mięśnie i ścięgna są odciążane

- Wysoka stabilność i lekkie działanie dzięki kutej i
precyzyjnie frezowanej osi przegubu

- Szczypce chwyty fosfatyzowane czarno, główka
polerowana.

Zastosowanie
- Niezawodnie przecina wszystkie rodzaje drutu, 

jak również materiał taśmowy
- Zarówno do cięcia zgrubnego, jak i precyzyjnego
- Do bardziej komfortowego zastosowania, 

do częstego cięcia lub do szczególnie 
trudnych przypadków cięcia

Jakość
Wysokosprawna stal chromowo-wanadowa.

57516 103
Wykonanie
Chwyty z antypoślizgową 
powłoką z tworzywa.

57516 203
Wykonanie
Chwyty z 
wieloskładnikowymi 
osłonami.

57516 103

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  długość              do Ø drutu             do Ø drutu             do Ø drutu                 do Ø drutu                                                                                                              57516            …
         mm             miękki mm              średni mm             twardy mm       fortepianowy mm                                                                                                                                       
           180                              5,5                              4,6                              3,2                                    3,0                                                                                                                                                   103
           180                              5,5                              4,6                              3,2                                    3,0                                                                                                                                                   203

57516 203

Kompaktowe boczne szczypce do cięcia drutu X-Cut®

:
Wykonanie
- Kompaktowe i lekkie, mocne i precyzyjne
- Przelotowy przegub: wysoka stabilność przy niskiej

masie
- Podwójnie łożyskowana oś przegubowa do

największych, trwałych obciążeń.
- Wysoka wydajność cięcia przy użyciu minimalnej

siły, dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi
tnącej i przełożenia z bocznym przesunięciem
punktu obrotu

- Oszczędność 20% siły w stosunku do bocznych
szczypiec do cięcia drutu o tej samej długości

- Duża szerokość rozwarcia do grubszych kabli
- Precyzyjne cięcie nawet w przypadku cienkich

drutów miedzianych
- Zwarta, lekka konstrukcja
Zastosowanie
Tnie zarówno najcieńsze druty, jak i wielożyłowe
kable oraz twardy drut fortepianowy. Uniwersalne
zastosowanie w montażu, utrzymaniu ruchu i
produkcji.

Jakość
Wysokosprawna stal chromowo-wanadowa, 
kuta, hartowana w oleju.

57518
Wykonanie
- Szczypce fosfatyzowane 

na czarno
- Główka polerowana
- Chwyty z 

wieloskładnikowymi osłonami.

57519
Wykonanie
- Szczypce chromowane
- Chwyty z 

wieloskładnikowymi 
osłonami.

57520
Wykonanie
- Szczypce chromowane
- Izolowane chwyty z 

wieloskładnikowymi osłonami.
- Sprawdzone według VDE

57519

57520

                                                                                                                                                                                                                                                                    VDE                
 Długość              do Ø drutu              do Ø drutu              do Ø drutu                  do Ø drutu                              57518            …              57519            …              57520            …
         mm             miękki mm              średni mm             twardy mm       fortepianowy mm                                                                                                                                       
           160                              4,8                              3,8                              2,7                                    2,2                                                         101                                       101                                       101

57518

57516

57518 - 57520

                                                                                                                                                                 VDE                
 Długość            do Ø drutu            do Ø drutu                 do Ø drutu        57517            …              57517            …
         mm            średni mm           twardy mm     fortepianowy mm                                                                         
           180                            3,8                            2,7                                  2,3                  #            101                         #            201

Boczne szczypce do cięcia drutu EvoLine

0
Wykonanie
- Ergonomiczny kształt główki, zagięcie 25°
- Korzystne zastosowanie we wszystkich pozycjach
- Optymalny dźwigniowy przegub siłowy
- Hartowane precyzyjne ostrza
- Smukły kształt dla zapewnienia dużego zasięgu

57517 101
Wykonanie
- Główka precyzyjnie polerowana, kuta 

- Chwyty antypoślizgowe z dwuskładnikowymi
osłonami.

- Z ochroną chwytu

57517 201
Wykonanie
- Główka precyzyjnie polerowana, kuta
- Chwyty izolacyjne 1000 V natryskiwane 

bezpośrednio na ramiona szczypiec zgodnie 
z VDE IEC 60900

- Chwyty z dwuskładnikowymi osłonami
- Z ochroną chwytu

57517 101

57517 201

57517
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SAFETY FIRST! Aktualne katalogi PSA

Szczypce do cięcia drutu boczne │ Szczypce zbrojarskie

Szczypce do cięcia drutu boczne dźwigniowe
Wykonanie 
Wytrzymały model z przełożeniem i sprężyną
rozwierającą. Uchwyty z powłoką z tworzywa
sztucznego. 
Zastosowanie 
Do drutu 1200 N/mm2 do 3,5 mm Ø, do drutu 
800 N/mm2 do 4,5 mm Ø. 

Jakość 
Specjalna stal narzędziowa,  hartowana w oleju. 
krawędzie tnące hartowane indukcyjnie. 57269

                                                                                                                                                                                        
 Długość                                                                                                                                               57269            …
         mm                                                                                                                                                                         
           235                                                                                                                                                                                         101

Kompaktowe szczypce zbrojarskie KNIPEX CoBolt®

:
Zastosowanie
Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy minimal-
nym wysiłku dzięki zastosowaniu wysoce wydajnej
konstrukcji przegubowej. 
Siły tnące przewyższają ponad 20krotnie nałożone
siły. - Oszczędność 60% siły w stosunku do
standardowych bocznych szczypiec do cięcia drutu
Jakość
Wysokosprawna stal wanadowo-chromowa,
hartowana i odpuszczana w oleju, ostrza
hartowane indukcyjnie. 
Twardość krawędzi ok. 64 HRC.

57610 101 
Wykonanie 
Chwyty z antypoślizgową powłoką z tworzywa.
Głowica fosforanowana.

57610 201
Wykonanie
Chwyty z dwukolorowymi wieloskładnikowymi 
osłonami. Głowica fosforanowana.

57610 301
Wykonanie
Wbudowane w powierzchnie chwytne sprężyny
otwierające i ryglowanie zapewniają komfortową
pracę i bezpieczny transport. Chwyty z dwukolorow-
ymi wieloskładnikowymi osłonami. Głowica fosfora-
nowana.

57611 101
Wykonanie
Główka z zagięciem 20° z jednostronnym uchw-
ytem i cięciem bocznym do precyzyjnego cięcia. 
Z wolną przestrzenią do chwytania. Chwyty powle-
kane tworzywem. Główka fosforanowana.

57611 201
Wykonanie
Główka z zagięciem 20° z jednostronnym uchw-
ytem i cięciem bocznym do precyzyjnego cięcia. 
Z wolną przestrzenią do chwytania. Wbudowane 
w powierzchnie chwytne sprężyny otwierające 
i ryglowanie zapewniają komfortową pracę 
i bezpieczny transport. Chwyty z dwukolorowymi
wieloskładnikowymi 
osłonami. Główka 
fosforanowana.

                                                                                                                                                                                                                 proste                 wygięte pod kątem 20°         
  długość              do Ø drutu             do Ø drutu             do Ø drutu                do Ø drutu                                                                57610            …                      57611            …
         mm             miękki mm              średni mm             twardy mm     fortepianowy mm                                                                                                                                         
           200                              6,0                              5,2                              4,0                                  3,6                                                                                               101                                                101
           200                              6,0                              5,2                              4,0                                  3,6                                                                                               201                                                201
           200                              6,0                              5,2                              4,0                                  3,6                                                                                               301                                                      

57610 101

57610 201

57610 301

57611 101

57611 201proste                 wygięte pod kątem 20°

56610 301 + 56611 201

57269

57610 - 57611

57_HHW_Katalog_2015_PL  09.09.15  11:21  Seite 57.8



Na
rz

ęd
zia

 rę
cz

ne

57.9# = częściowo z zapasów
magazynowych

www.hhw.pl
Hotline do zamówień Fax: +48 32 205 37 63a

= Dostawa tylko w podanych jednostkach pakowania. 
Ilość zamawiana w sztukach.PL/OP

Małe szczypce do cięcia z trzpieniem
X
57615 101
Wykonanie
Głowica noża i rurki kute matrycowo. 
Nastawianie noży zbędne. 
Wysokojakościowe ulepszone cieplnie. Ergono-
miczne uchwyty z tworzywa.
Zastosowanie
Do cięcia popularnych rodzajów stali konstrukcyjnej 
i drutów stalowych do 48 HRC.
Jakość
Nóż ze specjalnej stali chromowo-wanadowej.

57615 201
Zapasowa głowica tnąca
Z trzpieniem i pierścieniami osadczymi.

57615 101

                                                                                                                                         Zapasowa głowica tnąca                
  długość               19 HRC              40 HRC              48 HRC              57615            …                      57615            …
         mm            do Ø mm            do Ø mm            do Ø mm                                                                                        
           390                            7                            5                            4                                       101                                                201

57615 201

Szczypce do cięcia czołowego z trzpieniem
X
57617 101
Wykonanie
Odchylona głowica tnąca do zwartego cięcia.
Głowica noża i rurki kute matrycowo. 
Nastawianie noży zbędne. 
Wysokojakościowe ulepszone cieplnie. 
Ergonomiczne uchwyty z tworzywa.
Zastosowanie
Do cięcia popularnych rodzajów stali konstrukcyjnej
i drutów stalowych do 48 HRC.
Jakość
Nóż ze specjalnej stali chromowo-wanadowej.

57617 201
Zapasowa głowica tnąca
Z trzpieniem i pierścieniami osadczymi.

57617 101

                                                                                                                                         Zapasowa głowica tnąca                
  długość               19 HRC              40 HRC              48 HRC              57617            …                      57617            …
         mm            do Ø mm            do Ø mm            do Ø mm                                                                                        
           370                            7                            5                            4                                       101                                                201

57617 201

Nożyce do sworzni wysokowydajne
X
57632
Wykonanie
Wymienne, płynnie regulowane noże, ze złączem
śrubowym na uchwytach, uchwyty rurkowe.
Zastosowanie
Do cięcia popularnych rodzajów stali konstrukcyjnej 
i drutów stalowych do 48 HRC.
Jakość
Noże z uszlachetnionej staliwa elektropiecowe-
go, krawędzie tnące hartowane indukcyjnie.

57634
Zapasowa główka nożowa
Z łącznikami i śrubami, 
krawędzie tnące hartowane 
indukcyjnie.

57632

                                                                                                                                           Zapasowa głowica tnąca                
  długość               19 HRC              40 HRC              48 HRC              57632            …                      57634            …
         mm            do Ø mm            do Ø mm            do Ø mm                                                                                        
           460                            8                            6                            5                                       101                                  #            101
           610                            9                            8                            7                                       102                                                102
           760                          11                            9                            8                                       103                                  #            103
           910                          13                          11                            9                                       104                                  #            104
         1070                          16                          11                          10                                       105                                  #            105

57634

Nożyce do sworzni wysokowydajne 

j
57620
Wykonanie
Wymienne, płynne regulowane noże, ostrze 
w środku, uchwyty rurkowe.
Zastosowanie
Do cięcia stali konstrukcyjnej i drutu stalowego 
do 48 HRC.
Jakość
Nóż ze stali chromowo-wanadowej.

57622
Zapasowa głowica tnąca. 
Z łącznikami i śrubami.

57622

                                                                                                                                         Zapasowa głowica tnąca      
  długość               19 HRC              40 HRC              48 HRC              57620            …                      57622            …
         mm            do Ø mm            do Ø mm            do Ø mm                                                                                        
           470                            8                            6                            5                                       101                                                201
           630                            9                            8                            7                                       102                                                202

57620

57615

57617

57620 - 57622

57632 - 57634
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Nożyce do cięcia stalowych mat zbrojeniowych
X
57640
Wykonanie
Ok. 40% lżejszy przez zastosowanie wytrzymałych
wieloskładnikowych chwytów aluminiowych.
Mały kąt rozwarcia uchwytów, niewielki nakład siły
przy cięciu. Wydłużony górny nóż umożliwia 
jeszcze łatwiejsze chwytanie płasko leżących mat 
ze stali konstrukcyjnej.
Jakość
Głowica noża i rurki ze stali specjalnej.

57641
Zapasowa głowica tnąca
Ze śrubami. 

57640

                                                                                                                                           Zapasowa głowica tnąca                
  długość               19 HRC              40 HRC              48 HRC              57640            …                      57641            …
         mm            do Ø mm            do Ø mm            do Ø mm                                                                                        
           800                          11                            9                            8                                       201                                  #            201

57641

Nożyce do cięcia krat i elementów płaskich
X
57650
Wykonanie
Z chwytami wieloskładnikowymi i wymiennymi 
ostrzami.
Zastosowanie
Zamiast przecinaka gazowego, tarczy do cięcia 
czy piły.
Jakość
Stal wysokostopowa, kuta matrycowo, ostrza
hartowane indukcyjnie.

57651
Zapasowa głowica tnąca

57650

                                                                                                                                           Zapasowa głowica tnąca                
  długość                maks.wyd. cięcia    od wielkości oczek              57650            …                      57651            …
         mm                        HRC 20 mm                              mm                                                                                        
           840                                       40 x 4                            30 x 30                                       101                                                101

57651

Wysokosprawne szczypce zbrojarskie

:
57635
Wykonanie
- Kuty ogranicznik z komfortową wkładką amortyza-

cyjną
- Łatwy dostęp ze względu na bardzo płaską główkę

i zakres działania przegubu
- Ergonomicznie zagięte ramiona 

do pracy bez zmęczenia
- Solidne i bardzo poręczne, dwukolorowe 

wieloskładnikowe osłony chwytów
- Precyzyjna regulacja (12 pozycji) i kalibracja przy

pomocy śrub mimośrodowych
- Wysoka wydajność cięcia przy użyciu minimalnej

siły, dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi
tnącej i przełożenia

- Przykręcana, wymienna głowica tnąca
- Główka fosforanowana na szaro
Zastosowanie
Do twardych materiałów do 48 HRC.

Jakość
Nóż: Wysokosprawna stal chromowo-wanado-
wa, kuta, hartowana w oleju. 
Krawędzie tnące hartowane dodatkowo induk-
cyjnie, twardość krawędzi tnącej ok. 62 HRC. 
Przegub: Specjalna stal narzędziowa, kuta 
Ramiona: Rurka stalowa, lakierowana proszko-
wo.

57636
Zapasowa głowica tnąca
Kompletna, ze śrubami.

57635

Kuty ogranicznik z 
wkładką amortyzacyjną:
tłumi komfortowo 
odbicie podczas cięcia

                                                                                                                                                                                                                                              Zapasowa głowica tnąca                
  długość               19 HRC              40 HRC              48 HRC                                                                                                                 57635            …                      57636            …
         mm            do Ø mm            do Ø mm            do Ø mm                                                                                                                                                                                          
           460                            8                            6                            5                                                                                                                                                       101                                                101
           610                            9                            8                            7                                                                                                                                                       102                                  #            102
           760                          11                            9                            8                                                                                                                                                       103                                  #            103
           910                          13                          10                            9                                                                                                                                                       104                                  #            104

57636

57635 - 57636

57640 - 57641

57650 - 57651

Szczypce zbrojarskie │ Nożyce do cięcia stalowych mat zbrojeniowych │ Narzędzia nieiskrzące
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