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nIJP- En KnIPtanGEn

TAnGEn

DIn/ASo/AnSI - noRMEn

BEklEDInG

voor een optimaal 
gebruikscomfort.

PARAllEllE BEkkEn VooR
EEn oPTIMAlE GRIP
Een gebalanceerde verdeling 
van druk over het geheel van het 
gereedschap zorgt voor een 
verminderde kans op afslijting 
van de moer.

1.  Vervaardigd van gesmeed staal voor 
supersterk materiaal met hoge weerstand.

2.  Uitgeholde bekken voor een perfect 
geometrische snijhoek.

3.  Inductiegehard snijblad voor een verlengde 
levensduur.

WATERPoMPTAnG MET 
ZElFAAnPASBARE BEk
Gesmede stalen bek past zichzelf 
automatisch aan aan het profiel van het 
te bewerken stuk. Fijne tanden voor een 
perfecte aansluiting. Perfecte sluiting 
tussen de evenwijdige boorden. 
Gemaakt van verguld staal voor 
verhoogde sterkte. Ergonomische, 
bimateriale handgreep.

1.

2.

3.

 

 



 

DE BESTE TAnGEn oM AAn 
UW BEHoEFTEn TE VolDoEn

PRAkTISCHE InFo

Tangen knippen niet middels een schaarbeweging, zoals een schaar, maar zij knippen draad 
door deze gedeeltelijk te knippen en uiteindelijk het draad te ‘scheiden’. De snijranden moeten zijn 
fijngeslepen, maar de feitelijke rand moet vlak zijn om te scheiden in plaats van te snijden.

CoMBInATIETAnGEn

Voor het vastgrijpen en snijden zijn deze tangen onmisbaar en 
moeten ze in elke gereedschapskist aanwezig zijn. Het 180 mm 
lange model is waarschijnlijk de 
meest veelzijdige tang.

DIAGonAlE TAnGEn En 
koPknIPTAnGEn

Alleen voor het snijden van draad. De Maxsteel modellen 
komen overeen met de veeleisende DIN/ASO/ANSI en kunnen 
door harde staaldraad knippen. De kopkniptang kan een hogere 
hefkracht uitoefenen dan de diagonale tang en is handiger 
als u vaak harde draad moet 
knippen.

RECHTE En GEBoGEn TElEFoonTAnGEn

De lange neus is afgerond en erg handig voor het draaien van 
elektrische bedrading om een goed contact te maken. 
Telefoontangen hebben ook een 
snijrand die geschikt is voor koper en 
fijn zachtstaal. Het 160 mm model is 
compact en eenvoudig in gebruik.

VDE-SERIE

Biedt extra veiligheid bij elektrische toepassingen met 
handgrepen met een nominaal vermogen van 1000 V, veilige 
levenslijnwerken, handgrepen 
getest tot 10.000 V.

WATERPoMPTAnGEn

Met verstelbare kaken zijn ze ideaal voor leidingwerk als het 
gaat om het werken aan grote 
flensmoeren. Het speciale 
gegroefde kaakprofiel helpt 
ook bij het stevig vastgrijpen van 
leidingen.

MoToRTAnGEn

Een motortang voor algemeen gebruik met kleinere verstelbare 
kaken dan de waterpomptang, maar met een extra kenmerk van 
een stripgedeelte in de kaak. Een zeer handig en aanpasbaar 
stuk gereedschap voor in elke 
gereedschapskist.

GRIPTAnGEn

Verkrijgbaar met rechte en gebogen kaken, geschikt voor het 
vastgrijpen op vlakke oppervlakken, zoals moeren, bouten en 
metalen stangen.

Harry Van Den Broeck, elektricien

snijrand die geschikt is voor koper en 
fijn zachtstaal. Het 160 mm model is 

WATERPoMPTAnGEn
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FATMAX® TAnGEn

Beschrijving f

0-89-866 Combinatietangen Maxsteel 150 mm X 4 3253560898663 12,58

0-89-867 Combinatietangen Maxsteel 180 mm X 4 3253560898670 13,68

0-89-868 Combinatietangen Maxsteel 200 mm X 4 3253560898687 14,78

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® CoMBInATIETAnG

Beschrijving f

0-89-860 Kracht-Zijsnijtangen Maxsteel 160 mm X 4 3253560898601 15,89

0-89-861 Kracht-Zijsnijtangen Maxsteel 180 mm X 4 3253560898618 16,99

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® kRACHT-ZIjSnIjTAnG

Beschrijving f

0-89-858 Zijsnijtangen Maxsteel 160 mm X 4 3253560898588 14,78

0-89-859 Zijsnijtangen Maxsteel 200 mm X 4 3253560898595 15,89

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® ZIjSnIjTAnGEn

Beschrijving f

0-89-875 Kopkniptang Maxsteel 160 mm X 4 3253560898755 14,23

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® koPknIPTAnG
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TAnGEn & SCHAREn

Beschrijving f

0-89-873 Striptang Maxsteel 160 mm X 4 3253560898731 15,89

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® STRIPTAnG

Beschrijving f

0-89-869 Rechte Telefoontangen Maxsteel 160 mm X 4 3253560898694 14,78

0-89-870 Rechte Telefoontangen Maxsteel 200 mm X 4 3253560898700 16,99

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® RECHTE TElEFoonTAnG

Beschrijving f

0-89-871 Gebogen Telefoontangen Maxsteel 150 mm X 4 3253560898717 16,99

0-89-872 Gebogen Telefoontangen Maxsteel 200 mm X 4 3253560898724 18,09

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® GEBoGEn TElEFoonTAnG

Beschrijving f

0-84-495 FatMax Platbektang 150mm X 4 3253560844950 13,45

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal 
• 2 materialen handgreep 
• Gelakt 
• Conform de DIN-normen

FATMAX® PlATBEkTAnG
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Beschrijving f

0-84-496 FatMax Draadbuigtang 160mm X 4 3253560844967 15,11

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal 
• 2 materialen handgreep 
• Gelakt 
• Conform de DIN-normen

FATMAX® DRAADBUIGTAnG

Beschrijving f

0-89-874 Kabelschaar Maxsteel 200 mm X 4 3253560898748 18,09

• Vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal
• 2 materialen handgreep
• Gelakt
• Conform de DIN-normen

FATMAX® kABElSCHAAR

Beschrijving f

0-84-647 FatMax Waterpomptang 200mm X 4 3253560846473 16,21

0-84-648 FatMax Waterpomptang 250mm X 4 3253560846480 18,37

0-84-649 FatMax Waterpomptang 300mm X 4 3253560846497 20,54

• Gebruiksvriendelijke Pushlock drukknop
• Volledig instelbaar in 17 posities 
• Verbeterde geometrie van de bekken
• Inductie geharde bekken
• Ergonomische bimateriaal handgrepen
• Bekkencapaciteit: 200mm tot 50mm, 250mm tot 62mm, 300mm tot 75mm

FATMAX® WATERPoMPTAnG PUSHloCk

Beschrijving f

0-84-645 FatMax Motortang 150mm X 4 3253560846459 14,05

0-84-646 FatMax Motortang 200mm X 4 3253560846466 16,21

• Gebruiksvriendelijke Pushlock drukknop
• 3 vergrendelbare posities
• Lasermarkering voor identificatie 3 posities
• Inductie geharde bekken
• Ergonomische bimateriaal handgrepen

FATMAX® MoToRTAnG
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TAnGEn & SCHAREn

DYnAGRIP TAnGEn

Beschrijving f

0-84-623 Dynagrip Combinatietang 150mm X 12 3253560846237 9,82

0-84-055 Dynagrip Combinatietang 180mm X 12 3253560840556 10,92

0-84-056 Dynagrip Combinatietang 200mm X 12 3253560840563 12,02

• Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten
• Inductiegeharde en ontladen bekken met zijkniptang voor lange levensduur
• De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en goed sluitende bekken voor een stevige greep op het werkstuk
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt

DYnAGRIP CoMBInATIETAnG

Beschrijving f

0-84-076 Dynagrip Waterpomptang 240mm X 6 3253560840761 15,89

• Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten
• Inductiegeharde en ontladen bekken voor lange levensduur
• De instelling van het scharnier is snel en positief
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt
• Speciaal gevormde en mechanisch bewerkte bekoppervlakken om buizen stevig vast te grijpen

DYnAGRIP WATERPoMPTAnG

Beschrijving f

0-84-054 Dynagrip Zijkniptang 150mm X 12 3253560840549 10,37

0-84-622 Dynagrip Zijkniptnag 200mm X 12 3253560846220 11,47

• Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten
• Inductiegeharde en ontladen bekken met zijkniptang voor lange levensduur
• De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en goed sluitende bekken voor een stevige greep op het werkstuk
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt

DYnAGRIP ZIjknIPTAnG
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Beschrijving f

0-84-077 Dynagrip Kopkniptang 150mm X 12 3253560840778 10,37

• Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten
• Hoogfrequent geharde en ontladen snijkanten om geharde pianodraad te snijden
• De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen
• Geschikt voor zware draadkniptaken
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt

DYnAGRIP koPknIPTAnG

Beschrijving f

0-84-075 Dynagrip Striptang 150mm X 12 3253560840754 12,58

• Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte kniptangen met V-vormige kop en fijne stelschroef
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt

DYnAGRIP STRIPTAnG

Beschrijving f

0-84-053 Dynagrip Telefoontang 150mm X 12 3253560840532 10,37

0-84-625 Dynagrip Telefoontang Bi Meteriaal 200mm X 12 3253560846251 12,58

• Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten
• Inductiegeharde en ontladen bekken met zijkniptang voor lange levensduur
• De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en goed sluitende bekken voor een stevige greep op het werkstuk
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt

DYnAGRIP TElEFoonTAnG

Beschrijving f

0-84-071 Dynagrip Gebogen Telefoontang 150mm X 12 3253560840716 12,58

0-84-072 Dynagrip Gebogen Telefoontang 200mm X 12 3253560840723 13,68

• Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten
• Inductiegeharde en ontladen bekken met zijkniptang voor lange levensduur
• De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en goed sluitende bekken voor een stevige greep op het werkstuk
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt

DYnAGRIP GEBoGEn TElEFoonTAnG
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 TAnGEn & SCHAREn 

Beschrijving f

0-84-629 Dynagrip Motortang 200mm X 12 3253560846299 13,38

 • Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten 
• Inductiegeharde en ontladen bekken met zijkniptang voor lange levensduur 
• De snijbekken zijn met geringe tolerantie bewerkt om het knippen te vergemakkelijken 
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en aangebrachte scharnier voor een soepele werking 
• Nauwkeurig mechanisch bewerkte en goed sluitende bekken voor een stevige greep op het werkstuk 
• Alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt om ze tegen corrosie te beschermen 
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven, zelf als er olie of 

vet aanhangt 

 DYnAGRIP MoToRTAnG 

 VDE TAnGEn 

Beschrijving f

0-84-000 VDE 1000 V Combinatietangen 165mm X 4 3253560840006 15,33

0-84-001 VDE 1000 V Combinatietangen 185mm X 4 3253560840013 16,44

0-84-002 VDE 1000 V Combinatietangen 200mm X 4 3253560840020 17,54

 • 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform 
de huidige normen

• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680 

 VDE CoMBInATIETAnGEn 

Beschrijving f

0-84-003 VDE 1000 V Kracht-Zijsnijtangen 175mm X 4 3253560840037 18,64

0-84-004 VDE 1000 V Kracht-Zijsnijtangen 195mm X 4 3253560840044 19,75

 • 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform 
de huidige normen

• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680 

 VDE  kRACHT-ZIjSnIjTAnGEn 
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Beschrijving f

0-84-009 VDE 1000 V Zijsnijtang 160mm X 4 3253560840099 17,54

• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform 
de huidige normen

• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

VDE ZIjSnIjTAnG

Beschrijving f

0-84-010 VDE 1000 V Striptang 170mm X 4 3253560840105 18,64

• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform 
de huidige normen

• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

VDE STRIPTAnG

Beschrijving f

0-84-008 VDE 1000 V Gebogen Telefoontang 200mm X 4 3253560840082 20,85

• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform 
de huidige normen

• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

VDE GEBoGEn TElEFoonTAnG

Beschrijving f

0-84-006 VDE 1000V Telefoontangen 160mm X 4 3253560840068 17,54

0-84-007 VDE 1000 V Telefoontangen 210mm X 4 3253560840075 19,75

• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform 
de huidige normen

• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

VDE TElEFoonTAnGEn
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TAnGEn & SCHAREn

Beschrijving f

0-84-016 VDE 1000 V Kopkniptang 165mm X 4 3253560840167 16,99

• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform 
de huidige normen

• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

VDE koPknIPTAnG

TAnGEnSET

Beschrijving f

0-84-114 Basis Tangenset X 4 3253560841140 22,05

• Comfortabele handgreep
• Gesmeed en gehard koolstof staal
• Geharde bekken
• Gepolijste kop
• 152 mm verstelbare klemtang (2 posities), 152 mm telefoontang, 152 mm zijsnijtang

BASIS TAnGEnSET

Beschrijving f

0-84-892 Basis Tangenset Met Waterpomptang X 4 3253560848927 24,31

• Comfortabele handgreep 
• Gesmeed en gehard koolstof staal 
• Geharde bekken 
• Gepolijste kop 
• 152 mm verstelbare klemtang (2 posities), 152 mm telefoontang, 254 mm waterpomptang

BASIS TAnGEnSET MET WATERPoMPTAnG
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GRIPTAnGEn

Beschrijving f

0-84-808 Griptang Gebogen Bekken 185mm (L) -36mm (Bek) - 4 3253560848088 9,82

0-84-809 Griptang Gebogen Bekken 225mm (L) -53mm (Bek) - 4 3253560848095 12,02

• Antiroest chroom behuizing
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling

GRIPTAnG GEBoGEn BEk

Beschrijving f

0-84-810 Griptang Rechte Bekken 190mm (L) -38mm (Bek) - 4 3253560848101 10,37

0-84-811 Griptang Rechte Bekken 225mm (L) -50mm (Bek) - 4 3253560848118 12,58

• Antiroest chroom behuizing 
• Nauwkeurig afgewerkte bek 
• Vertanding over ganse bek 
• Klemkracht af te stellen met schroef 
• Hendel voor snelle ontgrendeling

GRIPTAnG RECHTE BEk

Beschrijving f

0-84-812 Griptang Lange Bekken 170mm (L) -62mm (Bek) - 4 3253560848125 10,37

0-84-813 Griptang Lange Bekken 215mm (L) -75mm (Bek) - 4 3253560848132 12,58

• Antiroest chroom behuizing 
• Nauwkeurig afgewerkte bek 
• Vertanding over ganse bek 
• Klemkracht af te stellen met schroef 
• Hendel voor snelle ontgrendeling

GRIPTAnG lAnGE BEk

Beschrijving f

0-84-814 Griptang “V” Bekken 225mm (L) -47mm (Bek) - 4 3253560848149 12,58

• Antiroest chroom behuizing 
• Nauwkeurig afgewerkte bek 
• Vertanding over ganse bek 
• Klemkracht af te stellen met schroef 
• Hendel voor snelle ontgrendeling

GRIPTAnG “V” BEk
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TAnGEn & SCHAREn

Beschrijving f

1-84-199 Klemtang 250mm - 1 3253561841996 54,47

• Gesmede gecombineerde rechte en gebogen bekken voor het vastklemmen op uiteenlopend gevormde 
oppervlakken in de hele industrie

• Wijd opengaande bekken met 4 standen
• Werkt als een “derde man” in veel toepassingen
• Gekartelde stelmoer om de klemdruk in te stellen
• Snelvrijmaakhendel
• Met nikkel beklede geperste stalen handvatten om ze te beschermen - voor zwaar gebruik
• Getextureerd handvat om de grip te verbeteren zelfs bij met olie bevuilde handen

GRIPTAnG MET GRoTE BEkWIjDTE

SPECIFIEkE TAnGEn

Beschrijving f

9-95-097 FatMax Xtreme Betonvlechttang 220mm - Display 12 stuks X 12 3253569950973 16,47

4-95-098 FatMax Xtreme Betonvlechttang 250mm X 1 3253564950985 19,56

9-95-098 FatMax Xtreme Betonvlechttang 250mm - Display 12 stuks X 12 3253569950980 18,53

4-95-100 FatMax Xtreme Betonvlechttang 300mm X 1 3253564951005 23,68

• Nauwkeurige snijvlakken 
• Lange levensduur van de snijvlakken door hoogfrequentie-behandeling tot 60 HRC
• Ergonomische handgrepen, afgerond voor een goede hanteerbaarheid
• Draaipunt dicht bij het snijvlak voor een optimale overbrenging bij een minimale krachtinspanning
• Snijcapaciteit: tot 4,5mm bij 80kg/mm² en tot 1,6mm bij 160kg/mm²

FATMAX® XTREME™ BETonVlECHTTAnG

Beschrijving f

0-84-816 Griptang “C” Bekken 285mm (L) -90mm (Bek) - 4 3253560848163 18,09

0-84-815 Griptang “C” Bekken 170mm (L) -45mm (Bek) - 4 3253560848156 13,68

• Antiroest chroom behuizing 
• Nauwkeurig afgewerkte bek 
• Vertanding over ganse bek 
• Klemkracht af te stellen met schroef 
• Hendel voor snelle ontgrendeling

GRIPTAnG “C” BEk
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Beschrijving f

1-84-182 Betonvlechttang 280mm - 6 3253561841828 11,34

• Hooggelegeerd staal
• Inductiegeharde snijranden
• Voldoet aan ISO 9242 - DIN 5242-normen
• Blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en gelakt handvat ter bescherming
• Veel gebruikt voor het snijden van draad voor het aan elkaar bevestigen van wapeningsstaal bij het 

installeren van bekisting

BETonVlECHTTAnG

Beschrijving f

2-84-187 Betonvlechttang 220mm X 6 3253562841872 11,71

2-84-208 Betonvlechttang 250mm X 6 3253562842084 12,12

• Hooggelegeerd staal
• Inductiegeharde snijranden
• Voldoet aan ISO 9242- DIN 5242-normen
• Blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en handvat met geel kunststof omhulsel 

ter bescherming
• Veel gebruikt voor het snijden van draad voor het aan elkaar bevestigen van wapeningsstaal bij het 

installeren van bekisting

BETonVlECHTTAnG kUnSTSToF

Beschrijving f

2-84-183 Nijptang 180mm X 6 3253562841834 10,93

2-84-184 Nijptang 225mm X 6 3253562841841 11,19

2-84-185 Nijptang 250mm X 6 3253562841858 11,54

• Hooggelegeerde stalen nijptangen met nauwkeurig gebrootste bekken en snijranden
• Vlak handvat voor comfortabel gebruik
• Voldoet aan de normen ISO 9243 en DIN 5241
• Blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en gelakt handvat ter bescherming

nIjPTAnG
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TAnGEn & SCHAREn

Beschrijving f

0-14-207 FatMax™ Xtreme™ Blikschaar ’Aviation’ 250 mm - Links Snijdend X 4 3253560142070 27,71

• Titanium Nitride afgewerkte bekken zorgen voor extra duurzaamheid
• Geschikt voor intensief & zwaar gebruik: tot 47.000 snijbewegingen
• Chroom molybdeen staal met getande bekken zorgt voor een stevige grip
• Snijcapaciteit: 18swg / 1,2 mm gewoon staal, 22swg / 0,8mm roestvrij staal
• Intern vergrendelmechanisme met één hand te ontgrendelen
• Comfortabele zachte handgrepen

FATMAX™ XTREME™ BlIkSCHAAR ’AVIATIon’ 250 MM - lInkS SnIjDEnD

Beschrijving f

0-14-208 FatMax™ Xtreme™ Blikschaar ’Aviation’ 250 mm - Rechts 
Snijdend

X 4 3253560142087 27,71

• Titanium Nitride afgewerkte bekken zorgen voor extra duurzaamheid
• Geschikt voor intensief & zwaar gebruik: tot 47.000 snijbewegingen
• Chroom molybdeen staal met getande bekken zorgt voor een stevige grip
• Snijcapaciteit: 18swg / 1,2 mm gewoon staal, 22swg / 0,8mm roestvrij staal
• Intern vergrendelmechanisme met één hand te ontgrendelen
• Comfortabele zachte handgrepen

FATMAX™ XTREME™ BlIkSCHAAR TYPE ’AVIATIon‘ 250 MM - RECHTS SnIjDEnD

BlIkSCHAREn

Beschrijving f

0-14-206 FatMax™ Xtreme™ Blikschaar type ’Aviation‘ 250 mm - Recht Snijdend X 4 3253560142063 27,71

• Titanium Nitride afgewerkte bekken zorgen voor extra duurzaamheid
• Geschikt voor intensief & zwaar gebruik: tot 47.000 snijbewegingen
• Chroom molybdeen staal met getande bekken zorgt voor een stevige grip
• Snijcapaciteit: 18swg / 1,2 mm gewoon staal, 22swg / 0,8mm roestvrij staal
• Intern vergrendelmechanisme met één hand te ontgrendelen
• Comfortabele zachte handgrepen

FATMAX™ XTREME™ BlIkSCHAAR TYPE ’AVIATIon‘ 250 MM - RECHT SnIjDEnD
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Beschrijving f

2-14-563 Blikschaar Smalle Bek Recht X 6 3253562145635 21,88

• Getande snijranden voorkomen slippen tijdens het snijden
• Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chroommolybdeen) voor sterkte en om de rand vast te houden
• Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen
• Met één hand, automatisch vrij te geven grendel door de handvatten samen te drukken
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven
• Snijdt tot “18 gauge” zacht staal van 0,7 tot 1,2 mm
• Ook geschikt voor het snijden van aluminium, UPVC-plaat, draadgaas, leer, koper en kunststof

BlIkSCHAAR FATMAX® SMAllE BEkkEn RECHT SnIjDEnD

Beschrijving f

2-14-562 Blikschaar Smalle Bek Links X 6 3253562145628 21,88

2-14-564 Blikschaar Smalle Bek Rechts X 6 3253562145642 21,88

• Getande snijranden voorkomen slippen tijdens het snijden.
• Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chroommolybdeen) voor sterkte en om de rand vast te houden
• Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen
• Met één hand, automatisch vrij te geven grendel door de handvatten samen te drukken
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven
• Snijdt tot “18 gauge” zacht staal van 0,7 tot 1,2 mm
• Ook geschikt voor het snijden van aluminium, UPVC-plaat, draadgaas, leer, koper en kunststof

BlIkSCHAAR FATMAX® SMAllE BEkkEn

Beschrijving f

2-14-567 Blikschaar Recht En Linksom X 6 3253562145673 23,10

2-14-568 Blikschaar Recht En Rechtsom X 6 3253562145680 23,10

• Getande snijranden voorkomen slippen tijdens het snijden
• Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chroommolybdeen) voor sterkte en om de rand vast te houden
• Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen
• Met een hand, automatisch vrij te geven grendel door de handvatten samen te drukken
• Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven
• Snijdt tot “18 gauge” zacht staal van 0,7 tot 1,2 mm
• Ook geschikt voor het snijden van aluminium, UPVC-plaat, draadgaas, leer, koper en kunststof

BlIkSCHAAR FATMAX® ZWARE BEkkEn
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TAnGEn & SCHAREn

Beschrijving f

1-95-563 Boutenscharen 350 mm / 14’’ - gesmeedde handgrepen - 1 3253561955631 51,49

1-95-564 Boutenscharen 450 mm / 18’’ - gesmeedde handgrepen - 1 3253561955648 61,79

1-95-565 Boutenscharen 600 mm / 24’’ - gesmeedde handgrepen - 1 3253561955655 92,69

1-95-566 Boutenscharen 750 mm / 30’’ - gesmeedde handgrepen - 1 3253561955662 144,19

1-95-567 Boutenscharen 900 mm / 36’’ - gesmeedde handgrepen - 1 3253561955679 185,39

• 2 types sneden: axiale en vlakke snede
• Sterk & duurzaam materiaal: gesmeed molybdeen staal
• Maximale snijcapacitiet: 10mm bij 160kg/mm²
• GSA A-A-3047 conform
• Ergonomische handgrepen
• Verstelbare bekken (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Geleverd met technische infokaart

BoUTEnSCHAREn - GESMEEDDE HAnDGREPEn

Beschrijving f

1-17-756 Reservebekken voor 350 mm / 14’’ boutenscharen - 1 3253561177569 30,89

1-17-757 Reservebekken voor 450 mm / 18’’ boutenscharen - 1 3253561177576 36,04

1-17-758 Reservebekken voor 600 mm / 24” boutenscharen - 1 3253561177583 51,49

1-17-759 Reservebekken voor 750 mm / 30’’ boutenscharen - 1 3253561177590 61,79

1-17-760 Reservebekken voor 900 mm / 36’’ boutenscharen - 1 3253561177606 82,39

1-95-569 Reservebekken voor 1050 mm / 42’’ boutenscharen - 1 3253561955693 123,59

RESERVEBEkkEn VooR BoUTESCHAREn

BoUTEnSCHAREn

Beschrijving f

1-17-750 Boutenscharen 350 mm / 14’’ - buisvormige handgrepen - 1 3253561177507 41,19

1-17-751 Boutenscharen 450 mm / 18’’ - buisvormige handgrepen - 1 3253561177514 51,49

1-17-752 Boutenscharen 600 mm / 24’’ - buisvormige handgrepen - 1 3253561177521 77,24

1-17-753 Boutenscharen 750 mm / 30’’ - buisvormige handgrepen - 1 3253561177538 97,84

1-17-754 Boutenscharen 900 mm / 36’’ - buisvormige handgrepen - 1 3253561177545 128,74

1-17-755 Boutenscharen 1050 mm / 42” - buisvormige handgrepen - 1 3253561177552 185,39

• 2 types sneden: axiale en vlakke snede
• Sterk & duurzaam materiaal: gesmeed molybdeen staal
• Maximale snijcapacitiet: 10mm bij 160kg/mm²
• GSA A-A-3047 conform
• Ergonomische handgrepen
• Verstelbare bekken (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Geleverd met technische infokaart

BoUTEnSCHAREn - BUISVoRMIGE HAnDGREPEn
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