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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce tnące/Szczypce tnące czołowe

Wykonanie: Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpusz -
czane. Główka polerowana, z kutym złączem czopowym do prac przy dużych obciążeniach. Tną
twardy lub gruby drut przy użyciu mniejszej siły niż w przypadku szczypiec bocznych tej samej wiel-
kości. Krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie (64 HRC), rękojeści pokryte tworzywem.

0250 250 5,0 5,0 3,8 3,5

nr długość 5278 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut drut forte-

mm miękki twardości twardy pianowy

Szczypce tnące środkowe

Wykonanie: Według normy DIN ISO 5748. Główka polerowana. Szeroki zakres pracy 
przy minimalnym wysiłku dzięki zastosowaniu optymalnej koordynacji kąta ostrza oraz dźwigni 
o dużym przełożeniu. Krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie (64 HRC).  Rękojeści
pokryte tworzywem.

Zastosowanie: Do cięcia drutu twardego i miękkiego. Również do cięcia i skręcania drutu
używanego do wiązania zbrojeń.

0140 140 4,0 3,1 2,0 1,5
0160 160 4,5 3,4 2,5 2,0
0200 200 5,0 3,8 3,0 2,5

nr długość 5280 5281 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut drut

mm miękki twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące czołowe o zwiększonym przełożeniu

Ze specjalnej stali narzędziowej.

Drut miękki =   200 N/mm2

Drut o średniej twardości =   800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

Drut fortepianowy = 2000 N/mm2

5280

Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, odkuwane, hartowane 
w oleju i odpuszczane.

Drut miękki =   220 N/mm2

Drut o średniej twardości =   750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

5281

5280

5283

5281

5284

Wykonanie: Według normy DIN ISO 5748. Główka polerowana. Do drutu twardego
i miękkiego. Krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie (61 HRC). Rękojeści
 pokryte tworzywem.

Zastosowanie: Do cięcia drutu twardego i miękkiego. Również do cięcia i skręcania drutu
 używanego do wiązania zbrojeń.

0180 180 4,0 3,2 2,5
0200 200 4,0 3,5 2,8

nr długość 5283 5284 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut drut

mm miękki twardy fortepianowy

Szczypce tnące czołowe

Ze specjalnej stali narzędziowej.

Drut miękki =  200 N/mm2

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

5283

Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

5284

Poprawione
przełożenie dźwigni

Oś ramion kuta32,20
(525)

9,65
–

(512)

12,65
15,90
(525)

–
14,65

–
(512)

20,60
21,70
27,00
(525)

0200 200 6,0 4,0 3,5 3,0

nr długość 5287 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut drut

mm miękki twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące czołowe do sworzni

Poprawione
przełożenie dźwigni

38,00
(525)

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2
Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

Wykonanie: Elektropiecowa stal chromowo-
wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i
odpuszczane. Główka polerowana. Szeroki zakres
pracy przy minimalnym wysiłku w porównaniu z
tradycyjnymi szczypcami tnącymi czołowo dzięki
zastosowaniu optymalnej koordynacji kąta ostrza
oraz dźwigni o dużym przełożeniu. Krawędzie tnące
hartowane dodatkowo indukcyjnie (64 HRC). 

Rękojeści pokryte tworzywem.

Zastosowanie: Nadaje się do cięcia każdego
rodzaju drutu, gwoździ, kołków itp.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Szczypce tnące boczne

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka polerowana, ostrza hartowane indukcyjnie
(62 HRC), do cięcia drutu miękkiego i twardego, rękojeści pokryte tworzywem.

0125 125 2,3 1,5
0140 140 2,5 1,8
0160 160 2,8 2,0
0180 180 3,0 2,5

nr długość 5290 5299 zakres cięcia ∅  mm
zam. drut średniej drut 

mm twardości twardy

Szczypce tnące boczne

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

5290

5290

Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

5299

5299

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka polerowana, ostrza hartowane indukcyjnie
(62 HRC), do cięcia drutu miękkiego i twardego, rękojeści pokryte tworzywem.

0125 125 2,3 1,5
0140 140 2,5 1,8
0160 160 2,8 2,0
0180 180 3,0 2,5

nr długość 5292 5300 zakres cięcia ∅  mm
zam. drut średniej drut 

mm twardości twardy

Szczypce tnące boczne

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

5292

5292

Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

5300

5300

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka chromowana, ostrza hartowane indukcyjnie
(62 HRC), rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego.

0125 125 2,3 1,5
0140 140 2,5 1,8
0160 160 2,8 2,0
0180 180 3,0 2,5

nr długość 5293 5302 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut 

mm twardości twardy

Szczypce tnące boczne

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

5293

5293

Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane.

Drut o średniej twardości =   750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

5302

5302

7,15
8,00
8,55

10,00
(512)

13,10
13,10
13,35
14,60
(525)

9,35
10,45
11,50
12,55
(512)

15,95
16,25
16,65
17,85
(525)

10,45
11,85
12,35
14,00
(512)

18,85
18,95
19,85
21,70
(525)

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana, główka polerowana
i wygięta o 25° w celu lepszej widoczności obrabianych części, krawędzie tnące hartowane 
dodatkowo indukcyjnie (62 HRC), rękojeści z nasadkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

0180 180 3,8 2,7

nr długość 5301 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut 

mm twardości twardy

Szczypce tnące boczne, odsadzone

25,10
(512)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr długość 5303 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut 

mm twardości twardy

nr długość 5307 5308 zakres cięcia ∅ przekrój
zam. drut miękki przewodu ∅

mm mm mm2

Szczypce tnące boczne

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka chromowana, ostrza hartowane indukcyjnie
(64 HRC), rękojeści z nakładkami izoalcyjnymi z tworzywa wieloskładnikowego pozwalające 
na pracę pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900, 
VDE 0682/część 201.

0125 125 2,3 1,5
0140 140 2,5 1,8
0160 160 2,8 2,0
0180 180 3,0 2,5

nr długość 5296 5305 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut 

mm twardości twardy

Szczypce tnące boczne izolowane VDE

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

5296

5296

Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane.
 Rękojeść pokryta tworzywem z opisem.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

5305

5305

Wykonanie: DIN ISO 5749. Główka chromowana, ostrza hartowane
indukcyjnie (60 HRC), rękojeści z izolacyjnymi nakładkami z tworzywa
pozwalającymi na pracę pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normami
IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Wielofunkcyjne narzędzie do cięcia i ściągania izolacji.

0160 160 4,0 1,5 + 2,5

Szczypce tnące do usuwania izolacji VDE

Ze specjalnej stali narzędziowej.

Drut miękki = 200 N/mm2

5307

5307

Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej, odkuwane, 
hartowane w oleju i odpuszczane. 
Rękojeść pokryta tworzywem z opisem.

Drut miękki = 220 N/mm2

5308

5308

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka polerowana
i o 25° wygięta w celu lepszej widoczności obrabianych części, szczęki dodatkowo hartowane
indukcyjnie (62 HRC), rękojeści z nasadkami z tworzywa sztucznego wieloskład -
nikowego. Pozwalające na pracę pod napięciem do 1000 V, zgodnie 
z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/część 201.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

0180 180 3,8 2,7

Szczypce tnące boczne, izolowane VDE, odsadzone

27,90
(512)

12,40
12,40
15,05
16,90
(512)

20,80
21,00
22,60
24,20
(525)

24,90
(512)

33,00
(525)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka polerowana, ostrza hartowane indukcyjnie
(64 HRC), do cięcia drutu miękkiego i twardego, rękojeści pokryte tworzywem.

0140 140 3,1 2,0 1,5
0160 160 3,5 2,5 2,0
0180 180 3,8 2,7 2,2
0200 200 4,2 3,0 2,5
0250 250 4,6 3,5 3,0

nr długość 5314 5323 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut drut

mm twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

Drut fortepianowy = 2000 N/mm2

5314

5314

Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. 
Dzięki zwiększonemu przełożeniu dźwigni siła nacisku zredukowana o 21 %
w porównaniu do tradycyjnych szczypiec bocznych o tej samej długości. 
Ze złączem czopowym do prac przy dużych obciążeniach.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

5323

5323

Szczypce tnące boczne

Poprawione
przełożenie dźwigni

Oś ramion kuta

–
11,05
11,70
13,40

–
(512)

16,50
16,95
18,60
20,50
25,70
(525)

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka polerowana
i o 25° wygięta w celu lepszej widoczności obrabianych części, ostrza dodatkowo hartowane
indukcyjnie (62 HRC), rękojeści z nasadkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego.

Zastosowanie: Do przycinania kabli i drutów, ściągania izolacji, krimpowania w zakresie od 
1,5 do 2,5 mm2, do obcinania śrub z mosiądzu, zaginaniu oczek, znajdują również zastosowanie
jako nożyce płaskie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

0180 180 3,5 2,5

Wielofunkcyjne szczypce tnące boczne, odsadzone

29,90
(512)

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka polerowana
i o 25° wygięta w celu lepszej widoczności obrabianych części, ostrza dodatkowo hartowane
indukcyjnie (62 HRC), rękojeści z nasadkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego.

Zastosowanie: Do przycinania kabli i drutów, ściągania izolacji, krimpowania w zakresie od 
1,5 do 2,5 mm2, do obcinania śrub z mosiądzu, zaginaniu oczek, znajdują również
zastosowanie jako nożyce płaskie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

0180 180 3,5 2,5

Wielofunkcyjne szczypce tnące boczne, izolowane VDE, odsadzone

32,80
(512)

nr długość 5309 zakres cięcia ∅ przekrój 
zam. drut miękki przewodu ∅

mm mm mm2

nr długość 5310 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut 

mm twardości twardy
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce tnące boczne

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka polerowana, ostrza hartowane indukcyjnie 
(64 HRC), do cięcia drutu miękkiego i twardego, rękojeści pokryte tworzywem.

0140 140 3,1 2,0 1,5
0160 160 3,5 2,5 2,0
0180 180 3,8 2,7 2,2
0200 200 4,2 3,0 2,5
0250 250 4,6 3,5 3,0

nr długość 5315 5322 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut drut

mm twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

Drut fortepianowy = 2000 N/mm2

5315

5315
Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. 
Dzięki zwiększonemu przełożeniu dźwigni siła nacisku zredukowana o 21 %
w porównaniu do tradycyjnych szczypiec bocznych o tej samej długości. 
Ze złączem czopowym do prac przy dużych obciążeniach.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

5322

5322

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka chromowana, ostrza hartowane indukcyjnie
(64 HRC), rękojeści z nakładkami z tworzywa wieloskładnikowego.

0160 160 3,4 2,5 2,0
0180 180 3,8 2,7 2,2
0200 200 4,2 3,0 2,5
0250 250 4,6 3,5 3,0

nr długość 5317 5324 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut drut

mm twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

Drut fortepianowy = 2000 N/mm2

5317

Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. 
Dzięki zwiększonemu przełożeniu dźwigni siła nacisku zredukowana o 21 %
w porównaniu do tradycyjnych szczypiec bocznych o tej samej długości. 
Ze złączem czopowym do prac przy dużych obciążeniach.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

5324 5317

5324

Wykonanie: Według normy DIN ISO 5749. Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej,
 hartowane w oleju i odpuszcyane. Główka polerowana z otworem, ostrza hartowane  
dodat kowo indukcyjnie (64 HRC). Dzięki zwiększonemu przełożeniu dźwigni siła nacisku
zreduko wana o 21 % w porównaniu do tradycyjnych szczypiec bocznych o tej samej 
długości. Ze złączem czopowym do prac przy dużych obciążeniach. Rękojeści z nakładkami 
z tworzywa sztucznego.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

0160 160 3,4 2,5 2,0
0180 180 3,8 2,7 2,2

nr długość 5311 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut twardy drut

mm twardości fortepianowy

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu ze sprężyną rozwierającą

Oś ramion kuta

Oś ramion kuta

Oś ramion kuta

Poprawione
przełożenie dźwigni

Poprawione
przełożenie dźwigni

Poprawione
przełożenie dźwigni

–
13,40
14,25
16,70

–
(512)

19,85
20,40
22,40
24,00
28,60
(525)

14,85
15,65
17,60

–
(512)

25,00
27,40
28,70
34,90
(525)

22,80
24,70
(525)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Szczypce tnące boczne

Wykonanie: Według normy DIN ISO 5749. Z elektropiecowej stali chromowo-wanadowej,
 hartowane w oleju i odpuszcyane. Główka polerowana i wygięta o 12°, ostrza hartowana
dodatkowo indukcyjnie (64 HRC). Dzięki zwiększonemu przełożeniu dźwigni siła nacisku
 zredukowana o 21 % w porównaniu do tradycyjnych szczypiec bocznych o tej samej długości.
Ze złączem czopowym do prac przy dużych obciążeniach. Rękojeści pokryte tworzywem.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

0200 200 4,2 3,0 2,5

nr długość 5312 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut drut

mm twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu z wygiętą główką

Wykonanie: Według normy DIN 5749. Główka chromowana, ostrza hartowane indukcyjnie
(64 HRC), rękojeści z nakładkami izolacyjnymi z tworzywa wieloskładnikowego pozwalające 
na pracę pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900, 
VDE 0682/część 201.

0160 160 3,4 2,5 2,0
0180 180 3,8 2,7 2,2
0200 200 4,2 3,0 2,5
0250 250 4,6 3,5 3,0

nr długość 5320 5325 zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut drut

mm twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu, izolowane VDE

5320

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana indukcyjnie.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

Drut fortepianowy = 2000 N/mm2

5320

5325

Elektropiecowa stal wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju i odpuszczane. 
Dzięki zwiększonemu przełożeniu dźwigni siła nacisku zredukowana o 21 %
w porównaniu do tradycyjnych szczypiec bocznych o tej samej długości. 
Ze złączem czopowym do prac przy dużych obciążeniach. Rękojeść pokryta 
tworzywem z opisem.

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

5325

Wykonanie: Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju 
i odpuszczane z otworkiem. Główka polerowana. Krawędzie tnące szlifowane bez fazy. 
 Rękojeści pokryte tworzywem.

Zastosowanie: Do czystego cięcia materiałów z tworzywa sztucznego lub metali miękkich 
jak np. ołów (ponieważ nie posiada fazy).

0140 140
0160 160
0180 180

nr długość 5326 5328 5330
zam. mm

Szczypce tnące boczne do tworzyw sztucznych

Szczęki proste.

5326

5326

Ostrza wygięte pod kątem 45°.

5328

5328

Ostrza wygięte pod kątem 85°.

5330

5330

Poprawione
przełożenie dźwigni

Poprawione
przełożenie dźwigni

Oś ramion kuta

Oś ramion kuta

22,30
(525)

17,15
18,60
21,40

–
(512)

27,80
30,00
31,80
40,60
(525)

18,60
18,70
20,30
(525)

–
29,60

–
(525)

–
33,70

–
(525)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Zestawy szczypiec

5327 0010
Główki polerowane, rękojeści pokryte tworzywem.

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, która zawiera
1 szczypce tnące boczne (nr zam. 5290) 160 mm,
1 kombinerki (nr zam. 5145) 180 mm,
1 szczypce tnące boczne wydłużone „bociani dziób” (nr zam. 5226) 

200 mm z prostymi szczękami.

5327 0020
Główki chromowane, rękojeści z nakładkami z tworzywa 
wielos kładnikowego.

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, która zawiera
1 szczypce tnące boczne (nr zam. 5293) 160 mm,
1 kombinerki (nr zam. 5148) 180 mm,
1 szczypce tnące boczne wydłużone „bociani dziób” (nr zam. 5227) 

200 mm z prostymi szczękami.

5327 0030
Główka chromowana, rękojeści z izolacyjnymi nakładkami z tworzywa
wieloskładnikowego, pozwalające na pracę pod napięciem do 
1000 V, zgodnie z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900, 
VDE 0682/część 201.

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, która zawiera
1 szczypce tnące boczne (nr zam. 5296) 160 mm,
1 kombinerki (nr zam. 5151) 180 mm,
1 szczypce tnące boczne wydłużone „bociani dziób” (nr zam. 5230) 

200 mm z prostymi szczękami.

nr zawartość 5327
zam. .

zestaw

Zestawy szczypiec

5327 0010

5327 0020

5327 0030

nr zawartość 5327
zam.

zestaw

0010 3 części
0020 3 części
0030 3 części

5327 0040
Główki chromowane, rękojeści z nakładkami z tworzywa 
wielos kładnikowego. 

Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, która zawiera
1 szczypce tnące radiowo-telefoniczne (nr zam. 5204) 200 mm
1 szczypce boczne do drutu twardego (nr zam. 5293) 160 mm
1 kombinerki (nr zam. 5148) 180 mm
1 szczypce do rur (nr zam. 5602) 250 mm

5327 0050
Główki chromowane, rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego
wielokomponetowego. 

Dostawa w walizce z towrzywa sztucznego, która zawiera
1 szczypce tnące radiowo-telefoniczne (nr zam. 5204) 200 mm
1 szczypce tnące radiowo-telefoniczne, wygięte (nr zam. 5233) 200 mm
1 szczypce boczne do drutu twardego (nr zam. 5293) 160 mm
1 szczypce tnące o zwiększonym przylożeniu do drutu fortepianowego

(nr zam. 5315) 180 mm
1 kombinerki o zwiększonym przylożeniu (nr zam. 5159) 200 mm
1 szczypce do rur (nr zam. 5602) 250 mm

0040 4 części
0050 6 części

Zestawy szczypiec

5327 0040

5327 0050

26,70
34,60
41,10
(512)

60,10
89,10
(512)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Według normy DIN 5256, kształt D, wygięte.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych wewnętrznych.

Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, wygięte

0001 J 01 125 130 – 8– 13
0011 J 11 125 130 – 12– 25
0021 J 21 165 170 – 19– 60
0031 J 31 210 215 – 40–100
0041 J 41 300 300 – 85–140
0051 J 51 – – 590 122–300
0061 J 61 – – 600 252–400

Szczypce do pierścieni osadczych

Wykonanie: Według normy DIN 5256, kształt C, proste.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych wewnętrznych.

nr wymiary 5617 5614 5618 długość mm średnica
zam. otworu

5617 5614 5618 mm

Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, proste

Stal chromowo-wanadowa, końcówki hartowane indukcyjnie, powierzchnia
 przegubu polerowana. Rękojeści pokryte tworzywem.

5617

5617

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju 
i  odpuszczane. Główka polerowana. Specjalna geometria końcówek zapo-
 biegajaca ześlizgnięciu z pierścienia. Rękojeści pokryte tworzywem.

5614

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, końcówka wykonana z ciągnionego 
drutu sprężynowego o dużej twardości, z zatrzaskowym mechanizmem blokującym.
Główka i rękojeści malowane proszkowo na kolor czarny.

5618

5614

5618

0000 J 0 135 140 – 8– 13
0001 J 1 135 140 – 12– 25
0002 J 2 180 180 – 19– 60
0003 J 3 225 225 – 40–100
0004 J 4 320 320 – 85–140
0005 J 5 – – 570 122–300
0006 J 6 – – 580 252–400

nr wymiary 5623 5615 5624 długość mm średnica
zam. otworu

5623 5615 5624 mm

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, końcówki hartowane
 indukcyjnie. Główka polerowana. Rękojeści pokryte tworzywem.

5623

5623

5615

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju 
i  odpuszczane. Główka polerowana. Specjalna geometria końcówek zapo -
biegajaca ześlizgnięciu z pierścienia. Rękojeści pokryte tworzywem.

5615

5624

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, końcówka wykonana z ciągnionego 
drutu sprężynowego o dużej twardości, z zatrzaskowym mechanizmem blokującym.
Główka i rękojeści malowane proszkowo na kolor czarny.

5624

Wykonanie: W oparciu o normy DIN 5256 C i DIN 5256 D, jednakże wygięte o 45°.
Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju i odpuszczona, główka
polerowana. Specjalna geometria końcówek zapobiegajaca ześlizgnięciu z pierścienia. 
Rękojeści pokryte tworzywem.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych wewnętrznych.

0012 J 12 140 12–25
0022 J 22 180 19–60

nr wymiary 5650 długość średnica otworu
zam. mm mm

Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, wygięte

7,25
6,75
7,15
9,20

15,80
–
–

(512)

10,30
10,30
11,00
12,45
21,00

–
–

(525)

–
–
–
–
–

105,00
105,00

(525)

7,65
7,15
7,85
9,80

16,40
–
–

(512)

11,70
11,70
11,95
13,20
22,50

–
–

(525)

–
–
–
–
–

106,00
106,00

(525)

11,85
12,10
(525)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: DIN 5254, kształt B, wygięte.

Zastosowanie: Do montażu do pierścieni osadczych zewnętrznych i otwierania pierścieni
podtrzymujących.

0001 A 01 125 125 – 3– 10
0011 A 11 125 125 – 10– 25
0021 A 21 165 170 – 19– 60
0031 A 31 210 200 – 40–100
0041 A 41 300 300 – 85–140
0051 A 51 – – 570 122–300
0061 A 61 – – 580 252–400

nr wymiary 5626 5632 5627 długość mm średnica
zam. wałków ∅

5626 5632 5627 mm

Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, końcówki hartowane
 indukcyjnie. Główka polerowana. Rękojeści pokryte tworzywem.

5626

5626

5632

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, hartowane w oleju 
i  odpuszczane. Główka polerowana. Specjalna geometria końcówek zapo-
biegajaca ześlizgnięciu z pierścienia. Rękojeści pokryte tworzywem.

5632

5627

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, końcówka wykonana 
z ciągnionego drutu sprężynowego o dużej twardości, z zatrzaskowym mechaniz-
mem blokującym. Główka i rękojeści malowane proszkowo na kolor czarny.

5627

Szczypce do pierścieni osadczych

Wykonanie: DIN 5254, kształt A, proste.

Zastosowanie: Do montażu do pierścieni osadczych zewnętrznych i otwierania pierścieni
podtrzymujących.

nr wymiary 5620 5631 5621 długość mm średnica
zam. wałków ∅

5620 5631 5621 mm

Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, proste

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane, końcówki hartowane
 indukcyjnie. Główka polerowana. Rękojeści pokryte tworzywem.

5620

5620

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju i odpuszczona.
Główka polerowana. Specjalna geometria końcówek zapobiegajaca ześlizgnięciu 
z pierścienia. Rękojeści pokryte tworzywem.

5631

5631

Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, końcówka wykonana z ciągnionego 
drutu sprężynowego o dużej twardości, z zatrzaskowym mechanizmem blokującym.
Główka i rękojeści malowane proszkowo na kolor czarny.

5621

5621

0000 A 0 135 140 – 3– 10
0001 A 1 135 140 – 10– 25
0002 A 2 180 180 – 19– 60
0003 A 3 225 210 – 40–100
0004 A 4 320 320 – 85–140
0005 A 5 – – 560 122–300
0006 A 6 – – 570 252–400

Wykonanie: W oparciu o normy DIN 5256 C i DIN 5256 D, jednakże wygięte o 45°.
 Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju i odpuszczona, główka
 polerowana. Specjalna geometria końcówek zapobiegajaca ześlizgnięciu z pierścienia. 
Rękojeści pokryte tworzywem.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych zewnętrznych jak również do ich otwierania.

0012 A 12 130 10–25
0022 A 22 185 19–60

nr wymiary 5654 długość średnica wałków ∅
zam. mm mm

Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte

9,10
7,35
8,00

10,20
16,75

–
–

(512)

11,95
11,30
12,45
13,55
23,60

–
–

(525)

–
–
–
–
–

105,00
105,00

(525)

8,80
7,80
8,50

10,80
17,30

–
–

(512)

13,00
12,30
13,55
15,00
25,60

–
–

(525)

–
–
–
–
–

106,00
106,00

(525)

12,50
13,65
(525)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr wymiary 5622 długość średnica wałków ∅
zam. mm mm

Szczypce do pierścieni osadczych

Wykonanie: Według normy DIN 5256, kształt C, proste. Elektropiecowa stal chromowo-
wanadowa, odkuwane, główka atramentowana na szaro, końcówka wykonana z ciągnionego
drutu sprężynowego o dużej twardości. Wysoka precyzja przykręcanych końcówek, 
odpowiednie do prac przy dużych obciażeniach, 10-razy dłuższa trwałość szczypiec.
Końcówki posiadają dużą powierzchnię przyłożenia, dlatego nie dochodzi do skręcenia pierścieni.
Rękojeści z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych wewnętrznych przez cały czas użytkowania.

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, proste

0001 J 01 130 8– 13
0011 J 11 130 12– 25
0021 J 21 160 19– 60
0031 J 31 210 40–100
0041 J 41 305 85–140

nr wymiary 5625 długość średnica otworu
zam. mm mm

0000 J 0 140 8– 13
0001 J 1 140 12– 25
0002 J 2 180 19– 60
0003 J 3 225 40–100
0004 J 4 320 85–140

nr wymiary 5619 długość średnica otworu
zam. mm mm

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, proste

Wykonanie: DIN 5256, kształt D, wygięte. Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, 
odkuwane, główka atramentowana na szaro, końcówka wykonana z ciągnionego drutu
sprężynowego o dużej twardości. Wysoka precyzja przykręcanych końcówek, odpowiednie
do prac przy dużych obciażeniach, 10-razy dłuższa trwałość szczypiec. Końcówki posiadają
dużą powierzchnię przyłożenia, dlatego nie dochodzi do skręcenia pierścieni. Rękojeści z anty-
poślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych wewnętrznych przez cały czas użytkowania.

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, wygięte

0000 A 0 140 3– 10
0001 A 1 140 10– 25
0002 A 2 180 19– 60
0003 A 3 225 40–100
0004 A 4 320 85–140

Wykonanie: Norma DIN 5254 A, proste. Ze stali wanadowej elektropiecowej, kute i hartowane
w oleju. Główka atramentowana na szaro, końcówka wykonana z ciągnionego drutu spręży -
nowego o dużej twardości. Wysoka precyzja przykręcanych końcówek, odpowiednie do prac
przy dużych obciażeniach, 10-razy dłuższa trwałość szczypiec przez cały czas użytkowania. 
Z ustawianym ogranicznikiem rozwarcia. Końcówki posiadają dużą powierzchnię przyłożenia,
dlatego nie dochodzi do skręcenia pierścieni. Rękojeści z antypoślizgowymi nakładkami z 
tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych zewnętrznych jak również do ich otwierania.

0000 A 0 140 3–10

nr wymiary 5676 długość średnica wałków ∅
zam. mm mm

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte z ustawianym 
ogranicznikiem rozwarcia

Wykonanie: DIN 5254 A, proste. Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa, odkuwane,
główka atramentowana na szaro, końcówka wykonana z ciągnionego drutu sprężynowego 
o dużej twardości. Wysoka precyzja przykręcanych końcówek, odpowiednie do prac przy
dużych obciażeniach, 10-razy dłuższa trwałość szczypiec przez cały czas użytkowania.
Końcówki posiadają dużą powierzchnię przyłożenia, dlatego nie dochodzi do skręcenia pierścieni.
Rękojeści z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych zewnętrznych jak również do ich otwierania.

13,35
13,35
14,05
15,85
27,20
(525)

15,20
15,20
15,40
17,00
29,10
(525)

15,40
14,45
16,00
17,45
30,30
(525)

18,90
(525)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce do pierścieni osadczych/-Zestawy

Precyzyjne szczypce do pierścieni wewnętrznych J1 i J2 (nr zam. 5617),
precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych A1 i A2 (nr zam. 5620).

5616

5616

Precyzyjne szczypce do pierścieni wewnętrznych J1 i J2 (nr zam. 5619),
precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych A1 i A2 (nr zam. 5622).

5629

5629

5606

0010 4 części

nr zawartość 5616 5606 5629
zam.

zestaw zestaw zestaw

0001 A 01 130 3– 10
0011 A 11 130 10– 25
0021 A 21 165 19– 60
0031 A 31 210 40–100
0041 A 41 305 85–140

nr wymiary 5628 długość średnica wałków ∅
zam. mm mm

Wykonanie: Norma DIN 5254 B, zakrzywione. Ze stali elektropiecowej chlorowo-wanadowej,
kute i hartowane w oleju. Główka atramentowana na szaro, końcówka wykonana z ciągnionego
drutu sprężynowego o dużej twardości. Wysoka precyzja przykręcanych końcówek, odpo-
wiednie do prac przy dużych obciażeniach, 10-razy dłuższa trwałość szczypiec przez cały czas
użytkowania. Z ustawianym ogranicznikiem rozwarcia. Końcówki posiadają dużą powierzch -
nię przyłożenia, dlatego nie dochodzi do skręcenia pierścieni. Rękojeści z anty poślizgowymi
nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych zewnętrznych jak również do ich otwierania.

0001 A 01 130 3–10

nr wymiary 5679 długość średnica wałków ∅
zam. mm mm

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte, z ustawianym 
ogranicznikiem rozwarcia

Precyzyjne szczypce do pierścieni wewnętrznych J2 i J21 (nr zam. 5614 + 5615),
precyzyjne szczypce do pierścieni zewnętrznych A2 i A21 (nr zam. 5631 + 5632).

5606

Wykonanie: Proste, według norm DIN 5254 A i 5256 C, 
wygięte, według norm DIN 5254 B i 5256 D. 
Pakowane w zwijany praktyczny futerał.

Zestaw szczypiec do pierścieni wewnętrznych

Wykonanie: DIN 5254, kształt B, wygięte. Elektropiecowa stal chromowo-wanadowa,
 odkuwane, główka atramentowana na szaro, końcówka wykonana z ciągnionego drutu
sprężynowego o dużej twardości. Wysoka precyzja przykręcanych końcówek, odpowiednie 
do prac przy dużych obciażeniach, 10-razy dłuższa trwałość szczypiec przez cały czas
 użytkowania. Końcówki posiadają dużą powierzchnię przyłożenia, dlatego nie dochodzi do
skręcenia pierścieni. Rękojeści z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do montażu pierścieni osadczych zewnętrznych jak również do ich otwierania.

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych, wygięte

16,80
15,85
17,45
19,10
33,00
(525)

20,20
(525)

33,20
(512)

55,40
(525)

64,20
(525)
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Szczypce dla elektroników/Szczypce tnące boczne

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, główka polerowana i czerniona, ze sprężyną
 rozwierającą, rękojeści z nakładkami z tworzywa wieloskładnikowego.

0500 125

nr długość 5327
zam. mm

Kombinerki dla elektroników

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa. 
Główka polerowana, szpiczasta, ze sprężyną rozwierającą. 
Rękojeści pokryte nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

Drut fortepianowy = 2000 N/mm2

0018 z fazą 115 0,2–1,3 0,2–0,5
0019 bez fazy 115 0,3–1,3 0,3–0,5

nr wykonanie 5329 długość zakres cięcia ∅ mm 
zam. drut drut 

mm miękki twardy

Szczypce tnące boczne dla elektroników

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa, okrągłe.
Główka  polerowana, czerniona, ze sprężyną rozwierającą. 
Rękojeści pokryte nakładkami z  wielokomponentowego tworzywa sztucznego.

Drut o średniej twardości =  800 N/mm2

Drut twardy = 1600 N/mm2

Drut fortepianowy = 2000 N/mm2

nr wykonanie 5329 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut drut

mm twardości twardy fortepianowy

Szczypce tnące boczne dla elektroników

5329 0015

5329 0005

5332 0005

5332 0010

5332 0025

5329 0010

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Ze specjalnej stali narzędziowej w najwyższym
gatunku, hartowanej w oleju i odpuszczanej, wąska budowa, główka czerniona, z giętką
 podwójną sprężyną rozwierającą. Precyzyjne powierzchnie tnące wzmocnione dodatkowo
 indukcyjnie (HRC 64). Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Drut fortepianowy = 2300 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego cięcia w trudno dostępnych miejscach w elektronice 
i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Szczypce ESD dla elektroników od strony 5/46.

nr wykonanie 5332 długość zakres cięcia ∅
zam. drut drut średniej drut drut forte-

miękki twardości twardy pianowy
mm mm mm mm mm

Szczypce tnące boczne dla elektroników

5329 0018

5329 0019
24,10
24,10
(512)

14,50
(512)

0005 z fazą 110 0,2–2 0,2–1,2 0,2–0,6
0010 bez fazy 110 0,2–2 – –
0015 z fazą i klamrą przytrzymującą 110 0,2–2 0,2–1,2 0,2–0,6

odcięte części drutu

14,50
14,50
14,50

(512)

0005 z fazą 125 0,2–1,3 0,2–1,0 0,2–0,6 0,2–0,4
0010 z fazą i sprężyną przytrzy- 125 0,2–1,3 0,2–1,0 0,2–0,6 0,2–0,4

mującą odcięte części drutu
0025 z fazą, wąska główka 125 0,2–1,0 0,2–0,6 0,2–0,5 0,2–0,3

29,00
34,40

33,00
(525)



0005 z fazą, główka okrągła 115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,5
0010 z fazą, główka okrągła 130 0,3 –2,0 0,3–1,5 0,3–0,8
0010 bez fazy, zwężona główka 115 0,3–1,3 0,3–1,0 –

nr wykonanie 5335 5336 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut średniej drut drut forte-

mm twardości twardy pianowy
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Szczypce tnące boczne

5335

5336

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa, hartowana 
w oleju. Główka polerowana, z specjalnym precyzyjnym ramieniem i z giętką podwójną 
sprężyną rozwierającą. Ostrza dodatkowo wzmocnione indukcyjnie (62 HRC). 
Rękojeści pokryte tworzywem.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego cięcia w trudno dostępnych miejscach 
w elektronice i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Szczypce ESD dla elektroników od strony 5/46.

Szczypce tnące boczne dla elektroników

5338 0006

5338 0011

5338 0018

5338 0019

5338 0022

5338 0021

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
Główka polerowana jak powierzchnia lustra, z specjalnym precyzyjnym ramieniem i z giętką
podwójną sprężyną rozwierającą. Ostrza dodatkowo wzmocnione indukcyjnie (62 HRC).
 Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego cięcia w trudno dostępnych miejscach 
w  elektronice i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Szczypce ESD dla elektroników od strony 5/46.

0006 z małą fazą, główka okrągła 115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,6
0011 z fazą, sprężyna podtrzymująca 115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,6

odcięte części drutu, główka okrągła
0016 bez fazy, główka okrągła 115* 0,3–1,3 0,3–1,0 –
0018 z małą fazą, główka zwężona 115 0,3–1,3 0,3–1,0 0,3–0,5
0019 bez fazy, zwężona główka 115* 0,3–1,3 0,3–0,8 –
0022 z małą fazą, zwężona, płaska główka 115* 0,3–1,0 0,3–0,8 0,3–0,5
0021 z małą fazą, mała, płaska główka 115 0,3–0,8 – –

nr wykonanie 5338 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut drut 

mm miękki twardości twardy

Szczypce tnące boczne dla elektroników

* Twardość ostrzy ok. 57 HRC.

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Stal nierdzewna, precyzyjnie szlifowane 
ostrza, bez fazy do cięcia płaskiego (54 HRC). Precyzyjnie szlifowane ostrza, bez fazy do 
cięcia  płaskiego (54 HRC). Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego i równego cięcia w trudno dostępnych miejscach
w elektronice i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Szczypce ESD dla elektroników od strony 5/46.

nr wykonanie 5341 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej

mm miękki twardości

Szczypce tnące boczne dla elektroników Super-Knips

5341 0006

5341 0016

5341 0021

5338 0016

25,80
27,40

–
(525)

–
–

27,00
(525)

28,90
34,60

29,10
31,90
31,10
32,60
31,10
(525)

0006 bez fazy 125 0,2–1,6 0,2–1,0
0016 bez fazy, z klamrą przytrzymującą 125 0,2–1,6 0,2–1,0

odcięte części drutu
0021 bez fazy, końcówki wygięte pod kątem 60° 125 0,2–1,0 0,2–0,6

16,70
18,75

18,85
(525)



5/42

5
N

ar
zę

d
zi

a
rę

cz
n
e

Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Szczypce dla elektroników

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Ze specjalnej stali narzędziowej, czernione.
 Przegub z nitem ze stali nierdzewnej ze sprężyną rozwierającą i trzpieniem ograniczającym
otwieranie. Precyzyjnie ukształtowane końcówki. Precyzyjnie szlifowane ostrza, bez fazy 
do cięcia płaskiego (64 HRC). Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego i równego cięcia w trudno dostępnych miejscach 
w elektronice i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Szczypce ESD dla elektroników od strony 5/46.

0006 bez fazy, wysmukła główka, 125* 0,2–1,0 –
0010 bez fazy, wysmukła główka, 125* 0,2–1,0 –

z uchwytem do drutu 
0016 bez fazy 125 0,2–1,6 0,2–1,2
0020 bez fazy, z uchwytem do drutu 125 0,2–1,6 0,2–1,2

nr wykonanie 5344 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej

mm miękki twardości

Szczypce tnące boczne dla elektroników Super-Knips

* Twardość ostrzy ok. 60 HRC.

5344 0006

5344 0010

5344 0016

5344 0020

18,55
21,20

17,40
19,40
(525)

Wykonanie: Wedlug normy DIN ISO 9654. Stal łożyskowa chromowo-wanadowa
najwyższej jakości, kute. Główka polerowana bezodblaskowo. Dla wysokiej precyzji 
i bezluzowej pracy zastosowano przegub skręcany. Podwójna, gięta sprężyna rozwierająca 
dla płyn nego otwierania. Przegub precyzyjnie szlifowany, gwarantujący płynną i lekką pracę 
w całym zakresie rozwarcia szczypiec. Powierzchnie tnące ostrzone i wzmocnione dodatkowo
indukcyjnie (64 HRC). Ergonomicznie ukształtowane rękojeści z wielokomponentowego
 tworzywa, produkowane specjalnie do szczypiec precyzyjnych. Pewne trzymanie, nie męczą 
ręki. Wygodne w pracy, umożliwiają precyzyjne operowanie.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Precyzyjne szczypce dla elektroników do wyjątkowo dokładnego cięcia 
w trudno dostępnych miejscach w elektronice i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Szczypce ESD dla elektroników od strony 5/47.

0005 bardzo mała faza, mała główka 120 0,2–1,4 0,2–1,0 0,2–0,6
0010 bez fazy, mini główka 120 0,1–1,3 0,1–0,8 –
0015 bardzo mała faza, okrągła główka 125 0,2–1,7 0,2–1,3 0,2–0,7
0020 bez fazy, okrągła główka 125 0,1–1,7 0,1–1,0 –
0025 bardzo mała faza, zwężana główka 125 0,2–1,5 0,2–1,1 0,2–0,6
0030 bez fazy, zwężąna główka 125 0,1–1,5 0,1–0,8 –

nr wykonanie 5363 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut

mm miękki twardości twardy

Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników

5363 0005–0010

5363 0015–0020

5363 0025–0030

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa, hartowana 
w oleju. Główka polerowana jak powierzchnia lustra, z specjalnym precyzyjnym
 ramieniem i z giętką podwójną sprężyną rozwierającą. Powierzchnie tnące wzmocnione
dodatkowo indukcyjnie (56 HRC). Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego cięcia w trudno dostępnych miejscach 
w  elektronice i mechanice precyzyjnej.

0005 z małą fazą, krótka główka, 120 1,5 1,0 0,5
wygięta pod kątem 15°

0010 z małą fazą, krótka główka, 115 1,5 1,0 0,5
wygięta pod kątem 27°

0016 bez fazy, krótka główka, 115 1,3 – –
wygięta pod kątem 27°

0021 miniostrze z małą fazą 120 0,6 – –
0025 miniostrze z małą fazą, 120 1,5 – –

główka z wgłębieniem

nr wykonanie 5350 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut

mm miękki twardości twardy

Szczypce tnące czołowe dla elektroników

5350 0005

5350 0010

5350 0016

5350 0021

5350 0025

34,10
38,00
33,10
37,00
33,10
37,00
(525)

35,80

35,10

36,20

36,70
33,50

(525)
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Szczypce tnące czołowe/Szczypce zaciskowe/Szczypce do ściągania izolacji

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa, hartowana 
w oleju. Główka polerowana jak powierzchnia lustra, z specjalnym precyzyjnym
 ramieniem i z giętką podwójną sprężyną rozwierającą. Powierzchnie tnące wzmocnione
dodatkowo indukcyjnie (56 HRC). Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego cięcia w trudno dostępnych miejscach 
w  elektronice i mechanice precyzyjnej.

0003 z fazą 115 2,0 1,0 0,6

nr wykonanie 5350 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut

mm miękki twardości twardy

Szczypce tnące czołowe dla elektroników 

33,40
(525)

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa. 
Główka polerowana, czerniona, ze sprężyną rozwierającą bez fazy. Rękojeści 
pokryte  tworzywem, ze sprężyną  rozwierającą.

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnej pracy w trudno dostępnych miejscach 
w elektronice i mechanice precyzyjnej.

0005 130 0,5–2,0

nr długość 5352 zakres cięcia drut miedziany
zam. mm mm

Szczypce tnące czołowe

Wykonanie: Główka polerowana, czerniona. Rękojeści z nakładkami z tworzywa, 
ze śrubą regulacyjną pozwalającą na dostosowanie do żądanej średnicy drutu lub linki, 
łatwa regulacja dzięki radełkowanej śrubie, ze sprężyną rozwierającą. 
Rękojeści pokryte tworzywem, ze sprężyną rozwierającą.

Zastosowanie: Do nici o średnicy maks. 3 mm.

0005 125

nr długość 5348
zam. mm

Szczypce do ściągania izolacji dla elektroników

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9655. Specjalna stal narzędziowa. 
Główka polerowana, czerniona, ze sprężyną rozwierającą. Rękojeści pokryte tworzywem, 
ze sprężyną  rozwierającą.

nr wykonanie 5354 długość
zam. mm

Szczypce zaciskowe dla elektroników

5354 0005

5354 0010

5354 0015

5354 0020

14,50
(512)

15,55
(512)

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju i odpuszczana. Główka polero wana,
ze sprężyną rozwierającą. Łatwa regulacja pozwala na dostosowanie do żądanej średnicy drutu 
lub linki dzięki śrubie radełkowej. Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do cięcia i ściągania izolacji z jedno- i wielożyłowych drutów i giętkich przewodników.

0130 0,03–1,0 130

nr wartości drutu izolowanego  5355 długość
zam. mm mm

Szczypce do ściągania izolacji dla elektroników

31,00
(525)

0005 płaskie szczęki 130
0010 okrągłe, spiczaste szczęki 130
0015 półokrągłe, spiczaste szczęki 130
0020 półokrągłe, spiczaste szczęki, 130

wygięte pod kątem 35°

11,45
11,45
11,90
12,15

(512)
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Szczypce dla elektroników

5356 0006

5356 0011

5356 0016

5356 0021

5356 0030

5356 0040

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9655. Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
Główka polerowana jak powierzchnia lustra, z specjalnym precyzyjnym ramieniem i z giętką
podwójną sprężyną rozwierającą. Powierzchnie chwytające szlifowane gładko. Rękojeści 
z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do chwytania, przytrzymywania i zginania w trudno dostępnych miejscach 
w elektronice i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Szczypce ESD dla elektroników od strony 5/47.

nr wykonanie 5356 długość długość szczęk
zam. mm mm

Szczypce zaciskowe dla elektroników

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9655. Stal łożyskowa chromowo-wanadowa najwyższej
jakości, kute. Główka polerowana bezodblaskowo. Dla wysokiej precyzji i bezluzowej pracy
zastosowano przegub skręcany. Podwójna, gięta sprężyna rozwierająca dla płynnego otwierania.
Przegub precyzyjnie szlifowany, gwarantujący płynną i lekką pracę w całym zakresie rozwarcia
szczypiec. Powierzchnie chwytające ostrzone i wzmocnione dodat kowo indukcyjnie (64 HRC).
Ergonomicznie ukształtowane rękojeści z wielokomponentowego tworzywa, produkowane
specjalnie do szczypiec precyzyjnych. Pewne trzymanie, nie męczą ręki. Wygodne w pracy,
umożliwiają precyzyjne operowanie.

Zastosowanie: Precyzyjne szczypce chwytakowe dla elektroników spełniają najwyższe 
wymogi przy pracach montażowych w miejscach trudnodostępnych w elektronice i mechanice
 precyzyjnej. Do łapania, trzymania i wyginania.

Informacja dodatkowa: Precyzyjne szczypce ESD dla elektroników od strony 5/48.

0040 płaskie, szerokie szczęki 130 19
0045 płaskie, okrągłe szczęki 130 19

nr wykonanie 5363 długość długość szczęk
zam. mm mm

Precyzyjne szczypce chwytakowe dla elektroników

5363 0040

5363 004529,10
29,10
(525)

0006 szerokie, płaskie szczęki 115 22,5
0011 półokrągłe szczęki do zaginania pętli z drutu 115 22,5
0016 okrągłe, spiczasto zakończone szczęki do 115 22,5

zaginania pętli z drutu
0021 półokrągłe szczęki, wygięte pod kątem 45° 115 22,5
0030 półokrągłe, długie szczęki 145 40,0
0040 półokrągłe, długie szczęki, wygięte pod kątem 45° 145 35,0

23,90
23,90
23,90

25,80
28,30
30,60
(525)
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Szczypce dla elektroników – zestaw

0015 8 części

nr ilość 5361
zam.

zestaw

Zestaw narzędzi dla elektroników

Wykonanie: Praktyczna, niewielka walizka, z udaroodpornego tworzywa, 
z wypełnieniem z  pianki. Zestaw składa się z

1 szczypce chwytakowe dla elektroników, 
szczęki płaskie okrągłe, 115 mm (nr zam. 5356 0006)

1 szczypce tnące boczne dla elektroników, z małą fazą, 115 mm (nr zam. 5338 0006)
1 wkrętak płaski dla elektroników, 2,5 x 0,4 x 80 mm (nr zam. 6366 0025)
1 wkrętak płaski dla elektroników, 3 x 0,5 x 80 mm (nr zam. 6366 0030)
1 wkrętak płaski dla elektroników, 3,5 x 0,6 x 80 mm (nr zam. 6366 0035)
1 wkrętak płaski dla elektroników, 4 x 0,8 x 80 mm (nr zam. 6366 0040)
1 wkrętak krzyżowy dla elektroników, PH 0 x 60 mm (nr zam. 6368 0010)
1 wkrętak krzyżowy dla elektroników, PH 1 x 80 mm (nr zam. 6368 0015)

Zastosowanie: Do prac montażowych w miejscach trudnodostępnych 
w elektronice i mechanice precyzyjnej.

Informacja dodatkowa: Zestaw szczypiec dla elektroników ESD patrz
(nr zam. 5366).

0005 6 części

nr ilość 5367
zam.

zestaw

Szczypce dla elektroników – zestaw

Wykonanie: Specjalna stal narzędziowa. Główka polerowana,
 czerniona, ze sprężyną rozwierającą. Rękojeści pokryte nakładkami 
z wielokomponentowego tworzywa sztucznego. Pakowane w solidnie
wykonanym etui. Zestaw składa się z

1 profesjonalne szczypce dla elektroników (nr zam. 5354 0005) 130 mm
1 szczypce okrągłe dla elektroników (nr zam. 5354 0010) 130 mm
1 szczypce zakończone szpiczasto dla 

elektroników (nr zam. 5354 0015) 130 mm
1 szczypce zakończone szpiczasto 

wygięte 35° dla elektroników (nr zam. 5354 0020) 130 mm
1 szczypce tnące boczne dla elektroników (nr zam. 5329 0005) 110 mm
1 szczypce do ściagania izolacji dla 

elektroników (nr zam. 5348 0005) 125 mm

Zastosowanie: Do prcyzyjnych prac w miejscach trudnodostępnych 
w elektronice i mechanice precyzyjnej.

91,80
(512)

111,00
(525)

6/876/85

Nasz pełny asortyment
wkrętaków dla elektroników

dostępny od strony 6/87.
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Szczypce ESD dla elektroników

Wskazówka ogólna odnośnie ESD: Podczas używania narzędzi na
podzespołach, które narażone są na wyładowanie elektrostatyczne
(ESD – electrostatic discharge), wymagane jest przez odpowiednie

normy i przepisy (np. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5, metoda 
SP 2472) kontrolowane rozładowanie ładunków elektrycznych poprzez
uchwyty tych narzędzi.

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Ze specjalnej stali narzędziowej z najwyższego
gatunku, hartowanej w oleju i odpuszczanej, wąska budowa, główka polerowana jak 
powier zchnia lustra, z giętką podwójną sprężyną rozwierającą. Precyzyjne ostrza wzmocnione
dodatkowo indukcyjnie (HRC 62). Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut twardy = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego cięcia w trudno dostępnych miejscach w elektronice 
i wszędzie tam, gdzie specjalistyczne narzędzia dla elektroników ESD znajdują zastosowanie.

0005 z małą fazą, okrągła główka 115 0,3–1,6 0,3–1,2 0,3–0,6
0010 bez fazy, główka okrągła 115* 0,3–1,3 0,3–1,0 –
0015 z małą fazą, główka zwężana 115 0,3–1,3 0,3–1,0 0,3–0,5
0020 bez fazy, główka zwężana 115* 0,3–1,3 0,3–0,8 –
0025 z małą fazą, zwężana, płaska główka 115* 0,3–1,0 0,3–0,8 0,3–0,5
0030 z małą fazą, zwężana mini główka 115 0,3–0,8 – –

nr wykonanie 5368 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut

mm miękki twardości twardy

Szczypce tnące boczne ESD dla elektroników

* Twardość ostrzy ok. 57 HRC.

5368 0005

5368 0010

5368 0015

5368 0020

5368 0025

5368 0030

5371 0005

5371 0008

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Ze stali nierdzewnej. Przegub z nitem ze stali nierd-
zewnej, ze sprężyną rozwierającą i trzpieniem ograniczającym otwieranie. Precyzyjnie szlifo wane
ostrza, bez fazy do cięcia płaskiego (54 HRC). Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki = 220 N/mm2

Drut o średniej twardości = 750 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego i równego cięcia w trudno dostępnych miejscach 
w elektronice i wszędzie tam, gdzie specjalistyczne narzędzia dla elektroników ESD muszą 
być zastosowane.

nr wykonanie 5371 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej

mm miękki twardości

Szczypce tnące boczne dla elektroników Super-Knips

Wykonanie: Według norm DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa. Przegub z nitem ze stali
nierdzewnej ze sprężyną rozwierającą i trzpieniem ograniczającym otwieranie. Precyzyjnie
 ukształtowane końcówki. Precyzyjnie szlifowane ostrza, bez fazy do cięcia płaskiego (64 HRC).
Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki = 220 N/mm2

Drut o średniej twardości = 750 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego i równego cięcia w trudno dostępnych miejscach 
w elektronice i wszędzie tam, gdzie specjalistyczne narzędzia dla elektroników ESD muszą 
być zastosowane.

nr wykonanie 5371 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej

mm miękki twardości

Szczypce tnące boczne ESD dla elektroników Super-Knips

5371 0010

5371 0013

30,60
30,80
33,00
32,80
34,30
32,80
(525)

0005 bez fazy 125 0,2–1,6 0,2–1,0
0008 bez fazy, z klamrą przytrzymującą 125 0,2–1,6 0,2–1,0

odcięte części drutu

18,45
20,20

(525)

0010 bez fazy 125 0,2–1,6 0,2–1,2
0013 bez fazy, z klamrą do przytrzymywania 125 0,2–1,6 0,2–1,2

odciętych części drutu

19,10
20,80

(525)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczypce ESD dla elektroników/Szczypce chwytające ESD dla elektroników

Wykonanie: Stal łożyskowa chromowo-wanadowa najwyższej jakości, kute. Główka
 polerowana bezodblaskowo. Dla wysokiej precyzji i bezluzowej pracy zastosowano przegub
skręcany. Podwójna, gięta sprężyna rozwierająca dla płynnego otwierania. Przegub precyzyjnie
szlifowany, gwarantujący płynną i lekką pracę w całym zakresie rozwarcia szczypiec. Krawędzie
tnące ostrzone i wzmocnione dodatkowo indukcyjnie (64 HRC). Ergonomicznie ukształtowane
rękojeści z wielokomponentowego tworzywa, produkowane specjalnie do  szczypiec precyzyjnych.
Pewne trzymanie, nie męczą ręki. Wygodne w pracy, umożliwiają  precyzyjne operowanie.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut tward = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Precyzyjne szczypce boczne dla elektroników do wyjątkowo dokładnego cięcia 
w trudno dostępnych miejscach w elektronice i wszędzie tam, gdzie specjalistyczne narzędzia
dla elektroników ESD muszą być zastosowane.

0015 bardzo mała faza, główka okrągła 125 0,2–1,7 0,2–1,3 0,2–0,7
0020 bez fazy, główka okrągła 125 0,1–1,7 0,1–1,0 –
0025 bardzo mała faza, główka zwężana 125 0,2–1,5 0,2–1,1 0,2–0,6
0030 bez fazy, główka zwężana 125 0,1–1,5 0,1–0,8 –

nr wykonanie 5364 długość zakres cięcia ∅ mm
zam. drut drut średniej drut

mm miękki twardości twardy

Precyzyjne szczypce tnące boczne ESD dla elektroników

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9654. Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
Główka polerowana jak powierzchnia lustra, z specjalnym precyzyjnym ramieniem i z giętką pod-
wójną sprężyną rozwierającą. Krawędzie tnące wzmocnione dodatkowo indukcyjnie (56 HRC).
Rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego.

Drut miękki =  220 N/mm2

Drut o średniej twardości =  750 N/mm2

Drut tward = 1800 N/mm2

Zastosowanie: Do wyjątkowo dokładnego cięcia w trudno dostępnych miejscach w elektronice 
i wszędzie tam, gdzie specjalistyczne narzędzia dla elektroników ESD muszą być zastosowane.

0005 mini ostrze z małą fazą 120 0,6

nr wykonanie 5365 długość zakres cięcia ∅
zam. drut miękki

mm mm

Szczypce tnące czołowe ESD dla elektroników

Wykonanie: Według normy DIN ISO 9655. Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
Główka polerowana jak powierzchnia lustra, z specjalnym precyzyjnym ramieniem i z giętką
podwójną sprężyną rozwierającą. Powierzchnie chwytające szlifowane gładko. Rękojeści z
nakładkami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do chwytania, przytrzymywania i wyginania w trudno dostępnych miejscach 
w elektronice i wszędzie tam, gdzie specjalistyczne narzędzia dla elektroników ESD muszą 
być zastosowane.

0005 płaskie, szerokie szczęki 115 22,5
0010 płaskie, okrągłe szczęki 115 22,5
0015 okrągłe, zwężane szczęki 115 22,5
0020 płaskie, okrągłe szczęki, wygięte pod kątem 115 22,5

nr wykonanie 5362 długość długość szczęk
zam. mm mm

Szczypce chwytające ESD dla elektroników

5362 0005

5362 0010

5362 0015

5362 0020

5364 0015–0020

5364 0025–0030

34,50
38,30
34,50
38,30
(525)

38,70
(525)

26,00
26,00
26,00
28,10
(525)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Stal łożyskowa chromowo- wanadowa najwyższej jakości, kute. Główka pole-
rowana bezodblaskowo. Dla wysokiej precyzji i bezluzowej pracy zastosowano przegub skrę -
cany. Podwójna, gięta sprężyna rozwierająca dla płynnego otwierania. Przegub precyzyjnie szlifo-
wany, gwarantujący płynną i lekką pracę w całym zakresie rozwarcia szczypiec. Powierzchnie
chwytające ostrzone i wzmocnione dodatkowo indukcyjnie (64 HRC). Ergonomicznie ukształto-
wane rękojeści z wielokomponentowego tworzywa, produkowane specjalnie do szczypiec precy-
zyjnych. Pewne trzymanie, nie męczą ręki. Wygodne w pracy, umożliwiają precyzyjne operowanie.

Zastosowanie: Precyzyjne szczypce chwytakowe dla elektroników spełniają najwyższe wymogi
przy pracach montażowych w miejscach trudnodostępnych w elektronice i mechanice precy-
zyjnej i wszędzie tam, gdzie specjalistyczne narzędzia dla elektroników ESD muszą być zasto-
sowane. Do łapania, trzymania i wyginania.

0040 płaskie szerokie szczęki 130 19
0045 płaskie, okrągłe szczęki 130 19

nr wykonanie 5364 długość długość szczęk
zam. mm mm

Precyzyjne szczypce chwytakowe ESD dla elektroników

Wykonanie: Praktyczna, niewielka walizka, z tworzywa sztucznego odpornego 
na uderzenia z wypełnieniem z pianki. Zestaw składa się z

1 szczypce chwytakowe dla elektroników ESD, 
plaskie, okrągłe szczęki, 115 mm (nr zam. 5362 0010)

1 szczypce tnące boczne dla elektroników ESD, 
z małą fazą, 115 mm (nr zam. 5368 0005)

1 wkrętak płaski dla elektroników ESD, 2,5 x 0,4 x 80 mm (nr zam. 6369 0025)
1 wkrętak płaski dla elektroników ESD, 3 x 0,5 x 80 mm (nr zam. 6369 0030)
1 wkrętak płaski dla elektroników ESD, 3,5 x 0,6 x 80 mm (nr zam. 6369 0035)
1 wkrętak płaski dla elektroników ESD, 4 x 0,8 x 80 mm (nr zam. 6369 0040)
1 wkrętak krzyżowy dla elektroników ESD, PH 0 x 60 mm (nr zam. 6370 0010)
1 wkrętak krzyżowy dla elektroników, PH 1 x 80 mm (nr zam. 6371 0015)

Zastosowanie: Do prac montażowych w miejscach trudnodostępnych 
w elektronice i mechanice precyzyjnej, czyli wszędzie tam, gdzie znajdują 
zastosowanie narzędzia ESD.

0015 8 części

nr ilość 5366
zam.

zestaw

Zestaw narzędzi ESD dla elektroników

Szczypce chwytające ESD dla elektroników/Zestaw

5364 0040

5364 0045

30,50
30,50
(525)

120,00
(525)

6/896/88

Nasz pełny asortyment

wkrętaków ESD dla 
elektroników jest dostępny

od strony 6/90.


