
KNIPEX TwinGrip – Kleště s posuvným kloubem

Zepředu nebo z boku –
zvládnou všechno
Flexibilní. Šikovné. Silné.

Ozubené úchopové plochy  
podél podélné osy kleští 
umožňují sevřít opotřebené 
šrouby nebo vruty pevně  
zepředu
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82 01 200

82 02 200

 Jedinečná kombinace: funkce předního a bočního 
úchopu, průvlečný kloub, seřízení pomocí tlačítka

 Velmi tenké kleště vám umožní pracovat i ve 
stísněných instalačních prostorách, s úzkou zónou 
k otáčení při dosahování rychlých výsledků

 Přední čelist s vysokým úchopem s robustními zuby 
a vysokým převodovým poměrem na špičce

 > Velký přední a boční úchop pro průměry šířky plochého  
materiálu 4–22 mm

 > Spolehlivý čelní úchop plochých pracovních dílů díky  
tříbodovému systému

 > Sevření, utahování a povolování šroubů s opotřebovanými 
hlavami a závity

 > Posuvný kloub nastavitelný v pěti krocích s nastavením  
pomocí tlačítka pro přesné nastavení tloušťky úchopu

 > Zarážka sevření snižuje riziko skřípnutých prstů
 > Odolné a trvanlivé díky robustnímu průvlečnému kloubu
 > Kované z chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji, 
zuby také indukčně kalené na cca 61 HRC

Optimalizovaná geometrie čelistí: 
dvouzónová čelist s protilehlým  
zarovnáním zubů – maximální úchop  
při povolování a utahování.

Pohodlné a spolehlivé: 
Tlačítko umožňuje seřídit tloušťku 
úchopu v pěti krocích přímo na 
pracovním dílu a poté bezpečně 
zacvakne na místo, aby se zabrá-
nilo náhodnému posunutí!

KNIPEX TwinGrip 
Kleště s posuvným kloubem
Ùčelové řešení pro uvízlé pracovní díly, 
jako jsou šrouby a vruty

Kleště KNIPEX TwinGrip umožňují flexibilní nastavení úchopu 
v pěti polohách…

…a polohu je možné rychle změnit stisknutím tlačítka. Průvlečný kloub je robustní a flexibilní, takže kleště mohou 
uchopit pracovní díly v rozmezí 4–22 mm.

od 09. 2021

Č. výr.
EAN
4003773- mm Kleště Hlava Rukojeti

Nastavitelných 
pozic Ø palce Ø mm palce mm g

82 01 200 087243 200
fosfátováno 
atramentolem 
na černo

leštěno

potaženy plastem který 
brání sklouzávání

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 01 200 SB 087571 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 270

82 02 200  087250 200
s vícesložkovými návleky

5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280

82 02 200 SB  087588 200 5 5/32 - 7/8 4 - 22 5/32 - 7/8 4 - 22 280



Skutečná velikost

Klešťový klíč XS

 100 milimetrů čisté  
uchopovací síly
Kompaktní. Šikovné. Všestranné.
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86 03 125

86 04 100

86 03 150

86 03 180

86 03 250

86 03 300

86 03 400

Díky velké páce a zpřevodování může Klešťový klíč XS  
všechno pevně sevřít, stisknout nebo držet.

I přes svou malou velikost udrží Klešťový klíč XS matice 
a rovnoběžné pracovní díly do 21 mm bezpečně a jemně.

Klešťové klíče XS jsou dostatečně malé, aby se vešly do kapsy, 
ale stejně užitečný jako malá gola sada.

 Optimální přístupnost i ve stísněných prostorách: 
obzvláště kompaktní design, velmi úzká hlava

 Jednoruční jemné posuvné nastavení pro jednoduché 
přizpůsobení všem velikostem pracovních dílů

 > Ohromný úchop nástroje s délkou pouhých 100 mm: 
paralelní pohyb čelistí plynule uchopí vše do šířky 21 mm napříč 
plochým materiálem

 > Robustní posuvný kloub nabízí dobrou stabilitu a odolnost
 > Hladké čelisti pro jemnou montáž citlivých tvarovek a dílů s jemnou 
povrchovou úpravou: lze použít přímo na chrom díky hladkému kon-
taktu s celým povrchem

 > Všestranné oblasti použití: přesné inženýrství, instalatérství, nezbytná 
součást jakékoli sady nářadí pro jízdní kola nebo motocykly, EDC 
(Every Day Carry, každodenní potřeba), výroba modelů

 > Kryt chrání prsty před skřípnutím
 > Jemné nastavení v 10 polohách

Klešťový klíč XS
I když měří pouze 100 mm, šířka přes plochý  
materiál je 21 mm šrouby jemně utáhnete nebo  
uvolníte; pracovní díly lze bezpečně držet,  
stisknout nebo ohnout

Č. výr.
EAN
4003773- mm Kleště Rukojeti

Nastavitelných 
pozic Ø palce mm g

86 04 100  087281 100  
 

chromované hrubý povrch 10 3/4 21 70

86 04 100 BK  087298 100 hrubý povrch 10 3/4 21 70

86 03 125 077497 125 potaženo plastem 11 7/8 23 105 

86 03 150 069676 150 14 1 27 175 

86 03 180 035466 180 15 1 1/2 40 230 

86 03 250 033837 250 19 2 52 465 

86 03 300 041429 300 24 2 1/2 68 725 

86 03 400  077312 400 25 3 3/8 85 1460

Uspořádáno vzestupně podle velikosti – naše řada klešťových klíčů
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