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Wiha Inomic 

 

Szczypce uniwersalne Z01 9 15 

Szczypce o zakrzywionym kształcie tworzą optymalne 

przedłużenie dłoni bez wyginania nadgarstka chroniące ścięgna i 

mięsnie użytkownika, dzięki równoległemu ruchowi ramion 

możliwe jest użycie o ok.  25% więcej siły. Pióro otwierające z 

twardego tworzywa sztucznego. Główka z dwoma równoległymi 

powierzchniami profilowanymi krzyżowo w celu mocnego 

chwytania wytworzona w technologii metal injection moulding. 

Szczęki wykonane ze stali na łożyska kulkowe hartowana ok. 

60HRC, rękojeść z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 

szklanym. W miejscu nacisku palców wyłożona miękkim 

elastomerem. Posiadają blokadę do transportu i składowania. 

Stosowane do chwytania i cięcia. 

     opakowanie  

    

30655  3,3 2,2 156  5 

Cena : 85,24 zł 

 

Szczypce tnące boczne Z06 9 15 

Szczypce o zakrzywionym kształcie tworzą optymalne 

przedłużenie dłoni bez wyginania nadgarstka chroniące ścięgna i 

mięsnie użytkownika, dzięki równoległemu ruchowi ramion 

możliwe jest użycie o ok.  25% więcej siły. Pióro otwierające z 

twardego tworzywa sztucznego. Główka wydłużona, kształt 

prosty z ostrzem i trzema nacięciami do zdejmowania izolacji 

2,5mm

2

, 1,5mm

2, 

0,75mm

2 

wytworzona w technologii metal 

injection moulding. Szczęki wykonane ze stali na łożyska 

kulkowe hartowana ok. 60HRC, rękojeść z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego włóknem szklanym. W miejscu nacisku palców 

wyłożona miękkim elastomerem. Posiadają blokadę do transportu 

i składowania. Stosowane do chwytania cięcia. 

     opakowanie      

30660  2,5 1,6 150  5 

Cena : 86,89 zł 

 

Szczypce do cięcia bocznego Z12 9 15 

Szczypce o zakrzywionym kształcie tworzą optymalne przedłużenie 

dłoni bez wyginania nadgarstka chroniące ścięgna i mięsnie 

użytkownika, dzięki równoległemu ruchowi ramion możliwe jest 

użycie o ok.  25% więcej siły. Pióro otwierające z twardego 

tworzywa sztucznego. Główka z dwoma równoległymi szczękami 

tnącymi wytworzonymi w technologii metal injection moulding. 

Szczęki wykonane ze stali na łożyska kulkowe hartowanej ok. 

60HRC, rękojeść z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 

szklanym. W miejscu nacisku palców wyłożona miękkim 

elastomerem . Posiadają blokadę do transportu i składowania. 

Stosowane do cięcia miękkiego i twardego drutu. 

      opakowanie 

     

30663  4,0 2,8 2,2 140  5 

Cena : 85,24 zł 
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Szczypce uniwersalne VDE  Z01 9 15 

Szczypce o zakrzywionym kształcie tworzą optymalne 

przedłużenie dłoni bez wyginania nadgarstka chroniące 

ścięgna i mięsnie użytkownika, dzięki równoległemu 

ruchowi ramion możliwe jest użycie o ok.  25% więcej 

siły. Pióro otwierające z twardego tworzywa sztucznego. 

Główka z dwoma równoległymi powierzchniami 

profilowanymi krzyżowo w celu mocnego chwytania 

wytworzona w technologii metal injection moulding. 

Szczęki wykonane ze stali na łożyska kulkowe hartowana 

ok. 60HRC, rękojeść z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego włóknem szklanym. W miejscu nacisku 

palców wyłożona miękkim elastomerem. Posiadają 

blokadę do transportu i składowania. Stosowane do 

chwytania i cięcia. Wykonane w izolacji ochronnej do 

1000Vac, 1500V dc,  IEC60900:2004 

     opakowanie      

30658  3,3 2,2 156  5 

Cena : 93,45 zł 

 

Szczypce tnące boczne VDE  Z06 9 16 

Szczypce o zakrzywionym kształcie tworzą optymalne 

przedłużenie dłoni bez wyginania nadgarstka chroniące 

ścięgna i mięsnie użytkownika, dzięki równoległemu ruchowi 

ramion możliwe jest użycie o ok.  25% więcej siły. Pióro 

otwierające z twardego tworzywa sztucznego. Główka 

wydłużona, kształt prosty z ostrzem i trzema nacięciami do 

zdejmowania izolacji 2,5mm

2

, 1,5mm

2, 

0,75mm

2 

wytworzona 

w technologii metal injection moulding. Szczęki wykonane ze 

stali na łożyska kulkowe hartowana ok. 60HRC, rękojeść z 

tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. W 

miejscu nacisku palców wyłożona miękkim elastomerem. 

Posiadają blokadę do transportu i składowania. Stosowane do 

chwytania cięcia. Wykonane w izolacji ochronnej do 

1000Vac, 1500V dc,  IEC60900:2004 

     opakowanie  

    

30661  2,5 1,6 150  5 

Cena : 95,10 zł 
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Szczypce do cięcia bocznego VDE  Z12 9 16 

Szczypce o zakrzywionym kształcie tworzą optymalne 

przedłużenie dłoni bez wyginania nadgarstka chroniące 

ścięgna i mięsnie użytkownika, dzięki równoległemu 

ruchowi ramion możliwe jest użycie o ok.  25% więcej 

siły. Pióro otwierające z twardego tworzywa sztucznego. 

Główka z dwoma równoległymi szczękami tnącymi 

wytworzonymi w technologii metal injection moulding. 

Szczęki wykonane ze stali na łożyska kulkowe hartowanej 

ok. 60HRC, rękojeść z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego włóknem szklanym. W miejscu nacisku 

palców wyłożona miękkim elastomerem . Posiadają 

blokadę do transportu i składowania. Stosowane do cięcia 

miękkiego i twardego drutu. 

Wykonane w izolacji ochronnej do 1000Vac, 1500V dc,  

IEC60900:2004 

 

      opakowanie      

30666  4,0 2,8 2,2 140  5 

Cena : 93,45zł 

 


