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Alicates para abraçadeiras 85
51

  

> Mordentes universais e rotativos para o aperto seguro das abraçadeiras 
em qualquer posição

> Mordentes rotativos também sob carga
> Muito boa alavancagem com a qual as abraçadeiras podem ser abertas 

sem grande esforço, de forma fácil e segura
> Cabeça estreita; largura de cabeça pequena; mordentes rotativos: uma 

ferramenta ideal para trabalhos em acessos restritos
> Função adicional: soltar mangueiras de forma cuidadosa por meio da 

boca de preensão dentada
> Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo
  

Um alicate único para abraçadeiras e anéis elásticos de diversos 
tamanhos. Adapta-se a qualquer posição devido aos mordentes rotati-
vos. Ainda assim, garante encaixe firme das abraçadeiras no alicate.

ÁREAS DE APLICAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PESSOAIS/AUTOMÓVEIS  
COMERCIAISA spiração do ar, refrigeração, ar de carga, retorno da 
água, termóstato, combustível, aquecimento

85 51 250 A
   

Artigo nº
EAN
4003773- mm Alicate Cabos Posições de ajuste g

85 51 250 AF 078623 250 preto revestimento contra oxidação com revestimento de plástico antiderrapante 19 350

85 59 250 A 077336 Sortimento de peças sobressalentes - mordentes para 85 51 180 A /  85 51 250 A / 85 51 250 AF

Alicates para abraçadeiras de  
mangueira
para abraçadeiras Click

85
51

  

Para abrir e fechar abraçadeiras Click
  
> Mordentes e rotativos para o aperto seguro das abraçadeiras em  

qualquer posição
> Boa alavancagem: as abraçadeiras podem ser abertas e fechadas  

outra vez sem grande esforço, de forma fácil e segura
> Para trabalhar comodamente, por ex. em mangueiras de combustível, 

tubulações de vácuo e bocais de aspiração
> Função adicional: soltar mangueiras de forma cuidadosa por meio  

da boca de preensão dentada
> Cabeça estreita; largura de cabeça pequena; mordentes rotativos:  

uma ferramenta ideal para trabalhos em acessos restritos
> Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo
  

85 51 250 C
   

Acessibilidade flexível à abraçadeira devido aos 
mordentes rotativos

Fechamento de uma abraçadeira de tubo sem 
encosto

Artigo nº
EAN
4003773- mm g

85 51 250 C 078517 250 340

85 59 250 C 078999 Sortimento de peças sobressalentes –  
mordentes, para 85 51 180 C / 85 51 250 C
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Alicate de corte de meia esquadria
para perfis plásticos e de borracha

94
3

  

> Para o corte isento de esmagamento de perfis plásticos, borracha  
e de madeira macia, também para cabos de cinta plana até uma 
largura de 56 mm

> Apoio de cortar substituível com ângulo de encosto para cortes de  
45° e marcações para cortes de 60°-, 75°- e 90°

> Com mola de abertura e lingueta de travamento
> Corpo da ferramenta: aço especial para ferramentas, laminado,  

temperado em óleo
> Lâmina: lâmina trapezoidal standard, intercambiável
  

Artigo nº
EAN
4003773- mm Ferramenta Cabos

Comprimento da lâmina
mm g

94 35 215 046028 215  cromado com capas de plástico 56 397

94 19 215 046219 Jogo de 10 lâminas sobressalentes para 94 15 215 / 94 35 215

94 35 215
      

Artigo nº
EAN
4003773- mm Ferramenta Cabos

Valores de corte
mm

Comprimento de 
lâmina

mm g
95 02 21 052128 275 brunido com capas de componentes múltiplos máx. 4,0 110 665

Tesouras para plástico
também para canais de cabos

95
02

> Para separar e encurtar no comprimento condutos de cabos  
também para plásticos com uma espessura de até 4,0 mm

> Multiplicação especial de alavanca de joelho
> Geometria de gume de alto desempenho
> Corpo da ferramenta: aço elétrico cromo-vanádio de qualidade  

especial, temperado em óleo
> Lâmina: aço especial para ferramentas, temperado em óleo

95 02 21: Comprimento da lâmina 110 mm pa-
ra cortar canais de cabos largos; também para 
materiais sintéticos até 4,0 mm de espessura

95 02 21
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Artigo nº
EAN
4003773- mm Tesoura Cabos g

95 03 160 SB 043362 160 cromado com revestimento de  
plástico injetado 85

KEVLAR® é uma marca de produto registado 
da E. I. du Pont de Nemours and Company

95 03 160 SB

Com lâmina sobressalente

Artigo nº
EAN
4003773- mm

Capacidades de corte
Ø mm g

90 20 185 067122 185 25 172

90 29 185 067139 Lâmina sobressalente para 90 20 185

90 20 185
   

Tesoura
para fibras KEVLAR®

95
03

  

> Somente para o corte de fibras de KEVLAR® em cabos de fibras ópticas, 
não utilizar para outras matérias-primas

> Retificação de precisão com dentadura evita um deslizamento de fibras 
e garantem um corte limpo

> Articulação de precisão rebitado para movimento de baixo atrito e 
corte isento de aperto de fibras finas

> Superfície retificada, de cromo duro
> Corpo da tesoura: aço elétrico cromo-vanádio, temperado em óleo
> Cabo ergonômico: plástico, à prova de choque

Cortador de tubos Plasticut
para tubos flexíveis e de proteção

90
20

  

> Para o corte de tubos de plástico de paredes finas (por ex. tubos  
armados de plástico) e tubos flexíveis, também de tecido reforçado,  
em plástico e borracha até Ø 25 mm de diâmetro exterior

> Não adequado para cortar cabos
> Com mola de abertura e lingueta de travamento
> Corpo da ferramenta: em plástico, reforçado com fibra de vidro
> Lâmina: aço especial para ferramentas, temperado em óleo,  

intercambiável
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Através da separação dos tubos corrugados no exterior do eixo, os 
condutores internos não são danificados. Desta forma, a extremidade 
interna do tubo apresenta sempre um raio no ponto de separação. 
Evita-se, assim, danificar os condutores ao movimentar posteriormen-
te os condutores ou inserir um condutor novo ou adicional.

Artigo nº
EAN
4003773- mm

Capacidades de corte 
Ø mm

Valor de decapagem de condutores e fios
mm² g

90 22 02 SB 082293 100 13 - 32 0,2 - 4,0 46

90 22 02 SB 
Com função de descarnar

KNIPEX TwistCut®

Cortador de tubos corrugados
90
22

> Para tubos corrugados com Ø entre 13 e 32 mm
> Para encurtar tubos corrugados vazios ou acabados de fabricar
> Aplicação na área dos trabalhos elétricos, de construção civil e  

instalação sanitária
> Lâminas rebaixadas evitam ferimentos
> Corte exato, à face, sem danificar os condutores internos
> Corte na ondulação externa – sem borda aguçada de corte dentro do 

tubo corrugado
> Trabalho rápido e seguro
> Fácil inserção do tubo corrugado para uma separação segura e simples: 

sem desperdício
> Em caso de tubos corrugados de parede espessa, após o corte circular, 

reposicionar pouco atrás do corte e quebrar o tubo corrugado
> Estreito e egonômico para trabalhos em pontos de difícil acesso
> Guia de dupla face para corte preciso
> Carcaça em material sintético de composto de poliamida

Lâminas internas com guias laterais 
protegem contra lesões

Também para tubos de proteção de tubos de alumínio composto em área sanitária até 32 mm  
de diâmetro

Manuseamento confortável devido ao fecho com 
limitador e à abertura por mola interna

Graduação de comprimento injetada para 
descarnar sempre com um comprimento igual, 
legível para destros e canhotos

Borda de corte limpa e sem danos dos cabos 
internos, pois o corte ocorre sempre acima 
do eixo

Manuseio simples: Apertar o KNIPEX TwistCut®, girar com leve pressão, e pronto Auxiliar de posicionamento prático facilita a in-
serção de condutores individuais para descarnar
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Corte limpo de tubos de plástico e compostos 
de parede espessa

Não é adequado para tubos de plástico de 
paredes finas

Artigo nº
EAN
4003773- mm Ferramenta Cabos

Capacidades de 
corte 
Ø mm

Comprimento dos 
gumes mm

mm g
90 25 40 045182 210 galvanizada com capas de componentes múltiplos 26 - 40 40 500

90 25 40
   

Lampada LED magnética 00
11

> Para iluminar áreas de trabalho escuras
> Fixação à ferramenta por fortes ímãs
> Dimensões muito compactas
> Cerca de 24 horas de luz, com 2 células-botão  

substituíveis (CR1220)
> Mosquetão de fixação
> Carcaça de plástico resistente a impactos

Artigo nº
EAN
4003773- g

00 11 V50 075387 8

00 11 V50

Cortador de tubos
para tubos de interligação e plásticos

90
25

  

> Para cortar tubos plásticos e de interligação de parede grossa  
Ø 26,0 - 40,0 mm

> Corta tubos conforme o princípio de catraca através de vários  
cursos

> Com mordentes de encosto móveis para a fixação correta do  
tubo para um corte retangular

> Corpo da ferramenta: aço elétrico cromo-vanádio de qualidade  
especial, temperado em óleo

> Lâmina: aço especial para ferramentas, temperado em óleo,  
intercambiável

  




