
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Uw dealer

Minimale grootte.  
Maximale kwaliteit.
125 mm Cobra®:  
professionele  
kwaliteit  
in het kleinste  
formaat.

    professioneel gereedschap voor 
fijne mechanische toepassingen

    kwaliteit en functionaliteit  
zoals bij de grote Cobra®

    kleine afmeting, grote  
grijpcapaciteit tot 27 mm

    13 instel mogelijkheden  
voor een optimale positie  
van de handgrepen
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KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13 
42349 Wuppertal (Duitsland)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 
Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94

info@knipex.de 
www.knipex.de

Bestel-nr.
EAN 

4003773- Uitvoering Aantal instellingen 

87 01 125 069935 kop gepolijst, benen met anti-slip kunststof bekleed 1" 27 13 125 85
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125 mm Cobra®:  
professionele kwaliteit  
in het kleinste formaat.
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Als volwaardig professioneel 
gereedschap bezit de 125er 
Cobra® dezelfde kwaliteit en  
functionaliteit als de grote 
Cobra® – en maakt handig 
gebruik van haar specifieke 
voordelen.  

Met een lengte van 125 mm en een 
grijpcapaciteit van 27 mm, zeer goed 
geschikt voor moeilijk toegankelijke 
werkstukken. 

De kleinste ooit gefabriceerde hightech 
waterpomptang is veelzijdig inzetbaar, 
bijvoorbeeld in de elektropneumatiek 
en fijne mechanica of voor meubel- en 
beslagmontage.  

Voor toepassingen:

  in de industrie  
bijv. elektropneumatiek, fijne mechanica 

  in het handwerk  
bijv. meubel- en beslagmontage

  bij de hobby  
bijv. modelbouw, knutselen

  bij sport en vrije tijd  
bijv. tweewieler

 in huis en tuin 

De kleinste Cobra® voor de hoogste eisen. 

De tang voor alle gevallen:  
de 125 mm Cobra® past in elke  
tas en is veelzijdig inzetbaar. 

Minimale grootte - 
maximaal vermogen: 
de 125 mm Cobra® 
biedt dezelfde  
kwaliteits- en  
functiefeatures als 
de grote Cobra®.

125 mm lang en 85 g licht:  
de kleinste Cobra® is een  
professioneel stuk gereedschap 
voor fijne toepassingen in  
industrie en handwerk,  
bij hobby en vrije tijd.

125 mm fijnste KNIPEX-kwaliteit.
   verbeterde toegankelijkheid bij zeer 

moeilijk bereikbare plaatsen
   snelle instelling door druk op de knop, 

direct op het werkstuk
   doorgestoken scharnier, daardoor hoge 

stabiliteit (dubbele geleiding) 
   geen doorschieten van het scharnier
   grijpvlakken met speciaalgeharde tanden 

(ca. 61 HRC)
   zelfklemmend, glijdt daardoor niet van 

het werkstuk af 

 klembeveiliging voorkomt verwondingen
 chroom-vanadium staal, gesmeed,  

oliegehard 

Afbeelding 1:1

87 01 125


