
KNIPEX BiX® – Nástroj na řezání plastových trubek

Čistý řez jedním pohybem
Kompaktní. Všestranné. Rychlé.

Čepel uprostřed:
Běžné řezání různých  
průměrů trubek

Čepel na vnější straně:
Řezání těsnící objímky 

v blízkosti stěny

KNIPEX Quality – Made in Germany 



180°

Made in

 Důmyslný nástroj na řezání trubek: řeže trubky bez 
pilin a pohodlně se vejde do dlaně

 Může řezat vysokoteplotní plastové odtokové trubky  
a elektrická vedení během okamžiku

 Lze jej použít k řezání těsnicích objímek během koneč-
né montáže – v blízkosti stěn, splňují standardy

 > Řeže nevyztužené plastové trubky Ø 20–50 mm o síle stěny až 2,4 mm
 > Řeže trubky rychle, čistě a bez pilin
 > Řeže těsnící objímky cca 2–3 mm od stěny
 > Rotační nožová jednotka pro řezání plastových trubek (čepel uprostřed) 
nebo těsnicích objímek (čepel na vnější straně)

 > Se zajišťovacím mechanismem pro bezpečnou přepravu
 > Dvě náhradní čepele uložené uvnitř nástroje
 > Nástroj ze stabilního, vyztuženého plastu, nožová jednotka z tlakově 
litého zinku

 > Čepele ze speciální chirurgické nerezové oceli – vyrobeno v Solingenu

90 22 10 BK

KNIPEX BiX®  
Nástroj na řezání plastových  
trubek 
Praktický nástroj pro instalatéry a  
elektrikáře: rychle a efektivně řeže  
plastové trubky a těsnící objímky

Variabilní nožovou jednotkou lze otočit 
v případě potřeby o 180 stupňů.

Modrá západka umožňuje 
bezpečné zajištění nástroje  
KNIPEX BiX® při přepravě.

Dodržujte standardy DIN 18534 ve své práci:
Odkapávací a těsnící pouzdra chrání stěny před dlouhodobým 
poškozením netěsnostmi.

 Novinka

Č. výr.
EAN
4003773- mm

Střižné hodnoty pro HT a plastové trubky 
Ø mm

Střižné hodnoty pro těsnicí objímky
Ø mm g

90 22 10 BK 087311 72 20 - 50 20 - 50 108 

90 22 10 E01  087564 Náhradní nože pro 90 22 10 BK 7

Praktické, rychlé a čisté: plastové trubky lze řezat během okamžiku a odřezky jsou bezpečně drženy 
v nástroji.

Jedinečná konstrukce rotační nožové jednotky znamená, že odkapávací a těsnící pouzdra mohou být 
spolehlivě uříznuta 2 až 3 mm od stěny, aby bylo možné bezpečně odčerpat vlhkost.
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