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O FIRMIE

Firma Knipex to niemiecki pro-
ducent narzędzi ręcznych kla-
sy premium. Od ponad 130 lat 
firma specjalizuje się w  pro-
jektowaniu i  produkcji profe-
sjonalnych szczypiec. Wąska 

specjalizacja oraz konsekwentna polityka rozwijania produktów 
zapewniła firmie pozycję światowego lidera oraz największego pro-
ducenta profesjonalnych narzędzi szczypcowych. Marka szczypiec 
obecna jest już w ponad 100 krajach i nieustannie poszerza swoją 
działalność na arenie międzynarodowej.

OFERTA SZCZYPIEC

W aktualnej ofercie firmy znajduje się ponad 1200 modeli narzędzi 
dla różnych zastosowań, a roczna produkcja firmy to prawie 15 mln 
sztuk szczypiec. Wśród szerokiej o przekrojowej oferty narzędzi dla 
elektroników najważniejsze są szczypce prze-
znaczone do różnego rodzaju precyzyjnych prac 
montażowych i serwisowych. 
Knipex ma praktycznie każdy typ tego narzę-
dzia w tym wszystkie popularne i typowe jak 
szczypce tnące (boczne, czołowe, obcęgi), za-
ciskające, płaskie oraz uniwersalne, używane 

zarówno do cięcia, jak i zaciskania.
Szczypce tnące  Knipex są prze-
znaczone do wyjątkowo dokład-
nego i precyzyjnego cięcia detali 
w pracach przy elektronice i me-

chanice precyzyjnej. Mają pre-
cyzyjnie wykonane ostrza 

odpowiednie do cięcia 
drutu miękkiego i  twardego, odpowiednie 
także do cienkiego drutu bardzo twardego 
(fortepianowego) z ostrzami z węglików spie-
kanych.
Ostrza są oddzielnie hartowane indukcyjnie, 
a ich twardość wynosi około 64  HRC. Narzę-
dzie to wykonane zostało z wysokiej jakości 
stali narzędziowej, hartowanej w oleju i z od-
puszczaną rękojeścią z grubego tworzywa 

 PCW. Narzędzia te są antystatyczne i ergonomiczne w użyciu, wy-
brane wersje mają elektroizolowane rękojeści pozwalające na pracę 
w obwodach pod napięciem. Są też wersje całkowicie izolowane, 
w których bezpieczeństwo jest na jeszcze wyższym poziomie.
Szczypce  Knipex dostępne są w wielu kształtach i wykonaniach, 
niemniej wiele rozwiązań w nich użytych pomaga w wygodnym 
korzystaniu w układach elektronicznych, gdzie dostęp do przed-
miotów jest trudny, a dodatkowo są to bardzo drobne elementy 
i cienkie druty oraz wiązki. Cięcie z kontrolowanym mikroprzesu-
nięciem krawędzi tnącej pozwala na wyjątkową precyzję nawet dla 
najcieńszych drutów.

PĘSETY I ZAGNIATARKI

W ofercie firmy znajdują się również znakomite pęsety dla elektroni-
ków. Ich bezbłędne wykonanie oraz ogromna precyzja przydają się 
w manipulowaniu nawet najmniej-
szymi elementami  SMD. Pęsety są 
dostępne w  różnych kształtach: 
jako proste i wygięte z końcówka-
mi ostrymi i  tępymi, zaokrąglone 
i prostokątne. Można powiedzieć, 
że do wyboru jest każdy kształt. 
Użyteczną ciekawostką są pęsety 
elektroizolowane metalowe i z two-
rzywa sztucznego, samozaciskowe 
(niewymagające przytrzymywania) 
– oczywiście antystatyczne.
W ofercie są też zagniatarki pinów 
do złączy i  końcówek kablowych 
o  różnych kształtach i stopniu uni-
wersalności. Dobra zagniatarka to 
warunek niezawodnego połączenia. 

Szeroką oraz dynamicznie rozwijającą się grupę produktów sta-
nowią także narzędzia do obróbki kabli oraz montażu instalacji 
fotowoltaicznych (tzw. solarnych).
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