
Ozna ení Max. pr m r Délka Hmotnost

n žek (mm) (mm) (kg)

PN 1 1,6 130 0,05

KS 160/1000 160 0,25

Izolace do 1000 V zajiš uje bezpe nou práci s klešt mi.

PN 8 8 165 0,18
PN 8/1 8 165 0,17

PN 12 12 160 0,20

PN 16 16 160 0,22
PN 16/1 16 160 0,19
PN 16/1000 16 160 0,23

PN 25 25 210 0,32
PN 25/1 25 210 0,29
PN 25/1000 25 210 0,34

PN 27 27 500 1,10
PN 50 50 810 1,91
Pákové dvojru ní n žky na kabely a vodi e.
Barva n žek PN 27 ervená, PN 50 žlutá.

PN 26 T 26 350-520 1,3 kg

Typ PN 8/1 se zeštíhlenou izolací.
Masivní pákové jednoru ní n žky vhodné ke st íhání plných vodi .

Pákové n žky na kabely a vodi e
N žky na d lení Al nebo Cu kabel  a vodi

Fe dráty pouze do pr m ru 1,0mm.
Pákové jednoru ní n žky KNIPEX s vratnou pružinou.

Stranové štípa ky na vodi e, robustní rukojeti pro pohodlné uchopení.

Pákové jednoru ní n žky s vratnou pružinou.

Kvalitní pákové jednoru ní n žky na vodi e.
Typ PN 16/1 se zeštíhlenou izolací. Typ PN 16/1000 v provedení s izolací do 1000V.

Pákové dvojru ní n žky s p evodem a teleskopickými rukoje mi.

Kvalitní pákové jednoru ní n žky KNIPEX na vodi e.
Typ PN 25/1 se zeštíhlenou izolací. Typ PN 25/1000 v provedení s izolací do 1000V.
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Ozna ení Max. pr m r Délka Hmotnost

n žek (mm) (mm) (kg)

RN 32 32 260 0,65
RN 52 52 280 0,80

RN 33 32 260 0,67
RN 53 52 310 0,83

RN 32 KN 32 260 0,65
RN 32/1000 32 260 0,65
RN 52 KN 52 280 0,80
RN 52/1000 52 280 0,80

RN 34 32 270 0,75
RN 54 54 300 0,95

RN 55 55 435 1,26
RN 92 92 630 5,50

RN 60 60 720 4,40
RN 100 100 870 5,80

Rá nové n žky na kabely a vodi e
N žky na d lení Al nebo Cu kabel  a vodi

Universální rá nové jednoru ní n žky na kabely a vodi e.

Kvalitní rá nové dvojru ní n žky na kabely a vodi e.

Kvalitní rá nové jednoru ní n žky na kabely a vodi e.

Kvalitní rá nové jednoru ní n žky KNIPEX na kabely a vodi e.
Provedení RN 32/1000 a RN 52/1000 v provedení s izolací do 1000V.

Universální rá nové jednoru ní n žky na kabely a vodi e.

Kvalitní rá nové dvojru ní n žky na kabely a vodi e.
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Kvalitní n žky na d lení Al nebo Cu kabel  a vodi

Ozna ení Max. pr m r Délka Hmotnost

n žek (mm) (mm) (kg)

RN 34 M 34 205 0,75

RN 52 M 52 320 1,04

RN 34 F 34 330 1,30

Praktické vkládání kabelu z ela n žek.

RN 35 P 35 250 0,90

RN 42 P 42 260 1,00

RN 52 P 52 325 1,20

RN 62 P 62 410 2,00

Profesionální rá nové n žky s externím pohonem

Typ Max. pr m r Hmotnost bez vrta ky

n žek (mm) (kg)

RN 40 PB 40 2,5

Vrta ka nebo akkušroubovák není sou ástí dodávky.

Masivní rá nové n žky s externím pohonem (vrta ka nebo akkušroubovák).

Na kabely a vodi e do pr ezu Cu do 400mm2 a Al do 500mm2.

Optimální otá ky vrta ky 1500 ot/min, max.2000 ot/min.

V p ípad  použití akkuvrta ky nebo akkušroubováku doporu ujeme min. 12V.

Profesionální rá nové n žky na kabely a vodi e

Velmi kvalitní rá nové n žky na kabely a vodi e pro profesionální použití.

Masivní rá nové n žky na kabely a vodi e pro profesionální použití.

Masivní rá nové n žky na kabely a vodi e pro profesionální použití.

Velmi kvalitní rá nové n žky na kabely a vodi e pro profesionální použití.
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N žky na d lení Fe drát  a lan nebo AlFe vodi

Ozna ení Max. pr m r Délka

n žek (mm) (mm)

PNFE 3/5 Fe drát do 3mm, Fe lano do 5mm 190
m kké Fe drát i lano do 8mm

PNFE 4-6 Fe drát do 3,6 - 6mm 200
PNFE 4-6 P Fe drát do 3,6 - 6mm 200

PNFE 9/12 Fe drát do 9mm, Fe lano do 12mm 600
AlFe lano do 18mm

PNFE B 4/6 Fe drát do 4mm, Fe lano do 6mm 350
PNFE B 7/10 Fe drát do 7mm, Fe lano do 10mm 500
PNFE B 10/14 Fe drát do 10mm, Fe lano do 14mm 720

PNFE 5-6 Fe drát do 5-6mm 350
PNFE 6-7 Fe drát do 6-7mm 450
PNFE 7-9 Fe drát do 7-9mm 600
PNFE 8-12 Fe drát do 8-12mm 750
PNFE 9-15 Fe drát do 9-15mm 900

PNFE U 5-7 Fe drát do 5-7mm 460
PNFE U 6,5-9 Fe drát do 6,5-9mm 610
PNFE U 8-11 Fe drát do 8-11mm 760
PNFE U 9-13 Fe drát do 9-13mm 910
PNFE U 10-15 Fe drát do 10-15mm 1070

PNFE 40x4 Plochá ocel do 40x4mm 840

N žky na Fe dráty a lana

Pákové jednoru ní n žky.

Pákové dvojru ní n žky ke st íhání m íží a plochého materiálu.

Pákové n žky UNIBOLT ke st íhání svorník .

Pákové jednoru ní n žky KNIPEX. Typ PNFE 4-6 P s vratnou pružinou.

Pákové dvojru ní n žky.

Pákové dvojru ní n žky.

Pákové dvojru ní n žky ke st íhání svorník .
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N žky na d lení PVC profil  a trubek.

Ozna ení Max. ší e st ihu Délka Hmotnost

n žek (mm) (mm) (g)

M 42 42 210 365

WT 1 60 205 315

VK 16 16 190 325

VK 20 20 185 345

VK 26 26 180 365

N žky na d lení kabelových kanál .

Ozna ení Max. ší e st ihu

n žek (mm)

VKS-125 125

- ru ní ovládání pomocí páky

- st ih bez odpadu a ostrých hran
- vedení pro p esný st ih úhlu 90°

- malá silová námaha p i st ihání

- s pravítkem 1000 mm se zarážkou

- možnost op tovného naost ení nože

- bez nároku na údržbu

- snadná montáž na pracovní st l

VKS-125 n ž náhradní n ž

Profesionální pákové n žky ke st ihání kabelových kanál  a jejich kryt .

N žky na plasty

Jednoru ní n žky s rá nou ke st ihání PVC profil .

Jednoru ní n žky ke st ihání PVC kabelových kanál .

Odejmutím kovového nástavce ze spodní elisti jsou n žky vhodné

ke st ihání PVC trubek.

Jednoru ní klešt  k vykrojování plastových profil .

Samorozvírací elisti, velmi istý ez.
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N žky pro st íhání zemnících a profilovaných nosných lišt DIN.

Ozna ení

n žek

RC 300

ALC-02

- se zesíleným excentrem, který je umíst n p ímo nad st ižnou plochou

- malá silová námaha p i st ihání, bez nároku na údržbu

- st ih bez odpadu a ostrých hran

- s vodící ástí a pravítkem 1000 mm se zarážkou

- st ižné plochy lze brousit
- vedení pro p esný st ih úhlu 90°

- snadná montáž na pracovní st l

N žky pro st íhání a d rování nosných lišt DIN.

Ozna ení

n žek

ALC-R ru ní provedení

- se zesíleným excentrem, který je umíst n p ímo nad st ižnou plochou

- malá silová námaha p i st ihání, bez nároku na údržbu

- st ih bez odpadu a ostrých hran

- s vodící ástí a pravítkem 1000 mm se zarážkou

- st ižné plochy lze brousit, d rovací razníky jsou vym nitelné

ALC-H hydraulické provedení

- se zesíleným excentrem, který je umíst n p ímo nad st ižnou plochou

- malá silová námaha p i st ihání, bez nároku na údržbu

- st ih bez odpadu a ostrých hran

- s vodící ástí a pravítkem 1000 mm se zarážkou

- st ižné plochy lze brousit, d rovací razníky jsou vym nitelné

K n žkám nutno doobjednat pohonnou jednotku - nap . DSP 120.

ALC/PO 12x6,4 
Razník s matricí 12 x 6,4 mm pro podélný ovál

ALC/PR 12x6,4 
Razník s matricí 12 x 6,4 mm pro p í ný ovál

ALC/5,5
Razník s matricí 5,5 mm pro kruhový otvor

ALC/6
Razník s matricí 6,0 mm pro kruhový otvor

Provedení pro TS 35/7,5 - 35/15 - 32/15 - 15/5,5 - Cu 10x3 mm.

Profesionální pákové n žky ke st ihání zemnících a DIN lišt.

N žky na DIN lišty

Profesionální pákové n žky ke st ihání a d rování DIN lišt.

Profesionální hydraulické n žky ke st ihání a d rování DIN lišt.

Standardní provedení pro TS 35/7,5 - 35/15 - 15/5,5 - Cu 10x3 mm

Provedení pro TS 35/7,5 - 35/15 - 32/15 - 15/5,5 - Cu 10x3 mm.

Profesionální pákové n žky ke st ihání DIN lišt.

Standardní provedení pro TS 35/7,5 - 35/15 - 15/5,5 mm.
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