
Špičková technika podrobně: 
inovativní stabilizace čepele,  

kvalitní materiály,  
důmyslný mechanismus

KNIPEX CutiX – Univerzální nůž

Přesné výsledky řezání bez  
ohýbání nebo lámání
Přesné. Ostré. Stabilní.

KNIPEX Quality – Made in Germany 



*Tethered Tools; tethered = připoutaný

 Inovativní stabilizační lišta s variabilně nastavitelnou 
délkou: univerzální použití, rychlejší výsledky, přesnější 
řezání

 Cílený tlak může působit na zadní část čepele  
bez rizika zranění; žádné riziko náhodného ohnutí  
nebo zlomení čepele

 Robustní odolné kovové pouzdro z hořčíku: lehké 
jako plast, pevné jako tlakově litý hliník

 Bezpečně upevněná čepel díky vysoce kvalitnímu  
zámku čepele: bezpečné uchycení při řezání, stisknutí  
a seškrabování

 > Praktický: délka 165 mm, hmotnost cca 111 g
 > Originální vybavení s vysoce kvalitními odlamovacími čepelemi, dvěma 
náhradními čepelemi v rukojeti, lze měnit bez použití nástrojů

 > Vhodné pro standardní typy čepelí 18 mm: hladké, zakřivené, s háčky
 > Pohodlně se vejde do ruky díky štíhlému tvaru a četným úchopovým zónám: 
pevná a protiskluzová rukojeť, pohodlné držení

 > Ploché, ergonomické samostatné posuvníky pro čepel a stabilizační lištu – 
posuvníky nelze ovládat náhodně

 > Spolehlivý držák čepele: čepel je bezpečně držena kaleným ocelovým kolíkem
 > Když je zadní konec rukojeti uzavřený, posuvník čepele a čepel nemohou 
vyklouznout

 > Připevňovací oko k ochraně nástroje pomocí systému KNIPEX Tethered Tools*

KNIPEX CutiX
Univerzální nůž 
Spolehlivý pomocník s individuálně  
nastavitelnou stabilizací čepele:  
čepel nelze náhodně ohnout ani zlomit

90 10 165 BK

 Novinka

Dvě náhradní čepele v  
zabezpečené přihrádce  

v rukojetiZámek čepele odolný v tahu a 
uzamykací kolík čepele vyrobený 

z tvrzené oceli

Nastavení se samovolně nezmění 
díky plochým posuvníkům 
namontovaným v pouzdře

Robustní pouzdro z hořčíku s protisk-
luzovými úchopovými zónami

Vhodné pro všechny 
běžné 18mm odla-
movací čepele

Č. výr.
EAN
4003773- mm g

90 10 165 BK 087533 165 111

90 10 165 E01 087557 Sada náhradních dílů pro stabilizační lištu pro 90 10 165 BK

Rychlá výměna čepele: čepele lze měnit bez použití nástrojů pouhým stisknu-
tím tlačítka.

Variabilní: V závislosti na vašich po-
třebách lze čepel použít jako pevnou 
nebo ohebnou.

bez stabilizace

se stabilizace

Ergonomický tvar s četnými úchopovými zónami zajišťuje 
bezpečnou a přesnou práci.

Inovativní stabilizace čepele umožňuje vyvinout bezpečněj-
ší tlak přímo na čepel.
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