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ALTIJD EEN GOED GRIP!
...het nieuwe assortiment tangen van kwb voor iedereen.
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• Tangen met ergonomische greep
in 2 componentenuitvoering

• Krachtbesparend en ergonomisch werken

• Nagenoeg spelingvrij scharnier voor het vlot en
gelijkmatig openen en sluiten van de tang

• De professionele serie wordt geproduceerd van in Du
itsland gesmeed ijzer

Professionele Tangen 
Hoogwaardig veredeld gereedschapsstaal uit Duitsland, fijn gepolijst, niet-
reflecterend, ingelegde scharnieren, in Duitsland gesmeed carbonstaal, 2 
componentengreep met antislip aan drie kanten voor een optimale krachto-
verdracht en meer comfort tijdens het werken.
Pagina 6 – 7

Tangen voor doe-het-zelvers, Actieartikelen
Chroomlak mat, ingelegde scharnieren, 2 componentengreep voor een opti-
male krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken,

Pagina 14

Tangen voor doe-het-zelvers
CV-staal, satijnlak mat, ingelegde scharnieren, 2 componentengreep voor
een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken.

Pagina 10 – 12

Elektronicatangen
CV-staal, satijnlak niet-reflecterend, 2 componentengreep voor een optimale
krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, zelfopenend, speci-
aal geschikt voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en voor fijne
mechaniek

Pagina 18 – 19

Programmaoverzicht tangen

Tangen

De voordelen van onze tangen

Professional High Quality

High QualityQuality
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VDE Tangen
Hoogwaardig veredeld gereedschapsstaal uit Duitsland, fijn gepolijst, niet-re-
flecterend, ingelegde scharnieren, in Duitsland gesmeed carbonstaal, 2 com-
ponentengreep met antislip voor een optimale krachtoverdracht en meer com-
fort tijdens het werken, speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische 
installaties, beschermt tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom.

Pagina 16

Technische basis

Soorten scharnieren

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties 
gelden strenge voorschriften voor arbeidsveiligheid 
zoals de Duitse norm DIN VDE 0105 of de interna-
tionale normen EN 50110 en IEC 60364. 
kwb-gereedschappen die de speciale markering 

  dragen, zijn goedgekeurd voor werk-
zaamheden tot 1.000 VAC.

VDE-isolatie: veilig werken aan
installaties onder spanning

kwb-Info

Robotgestuurde slijpprocessen

Handmatige slijpprocessen 

Hoogwaardig, in Duitsland gesmeed carbonstaal

Chroom-vanadiumstaal

Inductief geharde snijkanten

Geharde snijkanten

Fijn gepolijste, niet-reflecterende tangkop

Satijnlak, matte tangkop

Nauwkeurig geklonken tangscharnier

Geklonken tangscharnier

In Duitsland gesmeed ijzer

Opgelegd scharnier
Beide tanghelften liggen zonder
uitsnijding op elkaar.

Ingelegd scharnier
Beide tanghelften zijn bij het scharnier
voor de helft uitgesneden, zodat ze in 
elkaar kunnen worden gelegd.

Doorgestoken scharnier
Eén tanghelft vertoont een sleuf. Door in 
sleuf wordt de andere helft bevestigd.
De scharnierverbinding is bestand tegen 
hoge belastingen, omdat de scharnier-
bout aan beide kanten gelagerd is en de 
binnenste helft dubbel geleid wordt.

Professional High-Quality

Professional

geprüfte
Sicherheit
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Elektronica-precisietang
Met snijkanten, voor werkzaamheden aan elektro-
nische onderdelen en fijne mechaniek, vooral ge-
schikt om voorwerpen te grijpen, te positioneren 
en te snijden.

Pagina 19

Waterpomptang
Grijptang met verstelbaar glijscharnier. Om allerhande 
buizen, moffen, schroeven en moeren vast te grijpen.

Pagina 7, 12

Zijkniptang
Een tang om draden of snaren door te snijden. Bij 
elektrische installaties om de verschillende aders 
van een kabel door te snijden.

Pagina 6, 11, 14

Elektronica-zijkniptang Pagina 18

VDE-zijkniptang Pagina 16

Krachtige zijkniptang
Geschikt voor dikkere draden, geharde staaldraad 
en kabels. Men hoeft weinig kracht uit te oefenen 
om te snijden.

Pagina 11

Radio-/telefoontang
Een geruwde platte bek om voorwerpen vast te grij-
pen en te houden. Door het bredere uiteinde kan een 
grotere kracht worden overgedragen.

Pagina 6, 10, 14

Radio-/telefoontang, gebogen Pagina 6, 10

Elektronica-telefoontang Pagina 19

VDE-telefoontang Pagina 16

Platte tang
Een geruwde platte bek om voorwerpen vast te gri-
jpen en te houden. Door het bredere uiteinde kan 
een grotere kracht worden overgedragen.

Pagina 10

Platte elektronicatang Pagina 18

Ronde tang
Met zijn ronde, conische bek bijzonder geschikt om 
draden om te buigen in ronde vormen zoals ogen

Pagina 10

Ronde elektronicatang Pagina18

Krachtige kopkniptang
Een tang om draden of snaren door te snijden. Bij 
elektrische installaties voor het kort tegen oppervlak-
ken afsnijden van de aders van een kabel, ook op 
moeilijk bereikbare plekken zoals in verdeeldozen.

Pagina 11

Elektronica-kopkniptang Pagina 19

Kettingtang
Voor zeer fijne montagewerkzaamheden, om te gri-
jpen, vast te houden en om te buigen, om ketting-
schakels te openen.

Pagina 12

Elektronica-spitsbektang
Vooral geschikt om voorwerpen vast te grijpen en te 
positioneren. Door de spits toelopende vorm kan ook 
in kleine openingen gegrepen worden.

Pagina 18

Striptang
Maakt het eenvoudiger om kabels te strippen. Verwi-
jdering van isolatie zonder schade aan de geleidende 
draden.

Pagina 7, 12

VDE-striptang Pagina 
16

Combinatietang
Combineert de functies van verschillende gereedschap-
pen in één: grijpen zoals een platte tang, snijden zoals 
een zijkniptang en vasthouden zoals een pijptang.

Pagina 6, 11, 14

VDE-combinatietang Pagina 16

Waterpomptang met rillenscharnier
Grijptang met verstelbaar gerild glijscharnier. Voor 
preciezere werkzaamheden en het vastgrijpen van 
allerhande buizen, moffen, schroeven en moeren.

Pagina 12, 14

PROFESSIONELE TANGEN



5

PROFESSIONELE TANGEN
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…altijd het juiste gereedschap!

Tang, vorm volgens ISO 5745, rechte vorm, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst 
niet-reflecterend koolstofstaal, afgeplat ronde bek met getande grijpvlakken, 2 compo-
nentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, 
snijkanten ook inductief gehard, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere 
voorwerpen. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

Radio-/telefoontang, recht

Art.-nr. I p w EAN

382120 160 mm p 2 4":DC=EG#VPOPNW"
382320 200 mm p 2 4":DC=EG#VPQPNQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Tang, vorm volgens ISO 5745, gebogen vorm 45°, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepo-
lijst niet-reflecterend koolstofstaal, getande grijpvlakken en getande uitsparing, met snij-
kanten, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tij-
dens het werken, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere voorwerpen, 
snijkanten ook inductief gehard. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

Radio-/telefoontang, gebogen

Art.-nr. I p w EAN

382620 200 mm p 2 4":DC=EG#VPTPNR"

PROFESSIONAL xxxxx

Zijkniptang, vorm volgens ISO 5749, voor fijne en normale draad, bek gesmeed in Duits-
land, fijn gepolijst niet-reflecterend koolstofstaal, ingelegd scharnier, 2 componenten-
greep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor het 
doorsnijden van draad en spijkers, snijkanten ook inductief gehard. Zeer hoge kwaliteit 
voor een lange levensduur.

Zijkniptang

Art.-nr. I p w EAN

383120 160 mm p 2 4":DC=EG#VQOPNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Combinatietang, vorm volgens ISO 5746, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst niet-re-
flecterend koolstofstaal, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en 
meer comfort tijdens het werken, met grijpvlakken voor vlak en rond materiaal voor veel-
zijdig gebruik, met vlakke snijkanten en afgeschuinde kop, snijkanten ook inductief ge-
hard, voor harde en zachte draad. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

Combinatietang

Art.-nr. I p w EAN

386220 160 mm p 2 4":DC=EG#VTPPNP"
386320 180 mm p 2 4":DC=EG#VTQPNW"

386420 200 mm p 2 4":DC=EG#VTRPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

forged in
Germany

forged in
Germany

forged in
Germany

forged in
Germany
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Professionele Tangen

Waterpomptang, vorm volgens ISO 8976, doorgestoken scharnier, met klembeveiliging, 
bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, oppervlak grijs, gedeeltelijk gepolijst, 2 compo-
nentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, 
grijpvlakken getand, 7-voudig verstelbaar, voor het vastgrijpen van allerhande onderde-
len, ook met grotere diameters. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

Waterpomptang

Art.-nr. I p w EAN

387720 250 mm p 2 4":DC=EG#VUUPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

Striptang, vorm volgens ISO 5743, bek gesmeed in Duitsland, fijn gepolijst niet-reflecte-
rend koolstofstaal, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer 
comfort tijdens het werken, met veer en instelschroef, traploos instelbaar, voor een- en 
meerdradige en fijne geleiders met kunststof of rubberen isolatie. Zeer hoge kwaliteit voor 
een lange levensduur.

Striptang

Art.-nr. I p w EAN

388020 160 mm p 2 4":DC=EG#VVNPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

forged in
Germany

forged in
Germany
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MUST HAVE

…altijd het juiste gereedschap!

TANGEN VOOR DOE-HET-ZELVERS
Gewoon de clip met 2 schroeven in 
de gereedschapswand schroeven …

… daarna de tangen  
 ophangen – en 
 altijd de juiste tang 
 binnen handbereik  
 hebben!

VERPAKKINGSCLIP BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER
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TANGEN VOOR DOE-HET-ZELVERS



10

Platte tang, vorm volgens ISO 5745, met lange bek, CV-staal, satijnmatte afwerking, in-
gelegd scharnier, fijn getande grijpvlakken, 2 componentengreep voor een optimale 
krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor het vastgrijpen en vasthouden 
van werkstukken, het vasthouden van spijkers en het ombuigen van draad. Met handige 
tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand 
geschroefd.

Platte tang

Art.-nr. I p w EAN

381110 160 mm p 2 4":DC=EG#VOOONO"

HIGH QUALITY xxxx

…altijd het juiste gereedschap!

Ronde tang, vorm volgens ISO 5745, met lange bek, CV-staal, satijnmatte afwerking, in-
gelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer 
comfort tijdens het werken, om draad om te buigen tot ogen. Met handige tanghouder 
voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand ge-
schroefd.

Ronde tang

Art.-nr. I p w EAN

381610 160 mm p 2 4":DC=EG#VOTONT"

HIGH QUALITY xxxx

Tang, vorm volgens ISO 5745, rechte vorm, CV-staal, satijnmatte afwerking, afgeplat ron-
de bek met getande grijpvlakken, 2 componentengreep voor een optimale krachtover-
dracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten gehard, geschikt voor het vastgrij-
pen en snijden van kleinere voorwerpen. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de 
kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Radio-/telefoontang, recht

Art.-nr. I p w EAN

382110 145  mm p 2 4":DC=EG#VPOONN"
382310 200 mm p 2 4":DC=EG#VPQONR"

HIGH QUALITY xxxx

Tang, vorm volgens ISO 5745, gebogen vorm 45°, CV-staal, satijnmatte afwerking, ge-
tande grijpvlakken en getande uitsparing, met snijkanten, 2 componentengreep voor een 
optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, geschikt voor het vastgrij-
pen en snijden van kleinere voorwerpen, snijkanten gehard. Met handige tanghouder voor 
de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Radio-/telefoontang, gebogen

Art.-nr. I p w EAN

382610 200 mm p 2 4":DC=EG#VPTONS"

HIGH QUALITY xxxx
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Tangen voor doe-het-zelvers

Zijkniptang, vorm volgens ISO 5749, voor normale draad, CV-staal, satijnmatte afwerking, 
ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer 
comfort tijdens het werken, voor het doorsnijden van draad en spijkers, snijkanten ook in-
ductief gehard. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt ge-
woon op de gereedschapswand geschroefd.

Zijkniptang

Art.-nr. I p w EAN

383110 145 mm p 2 4":DC=EG#VQOONW"

HIGH QUALITY xxxx

Krachtige zijkniptang, vorm volgens ISO 5749, voor geharde staaldraad, CV-staal, satijn-
matte afwerking, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachtover-
dracht en meer comfort tijdens het werken, voor zware, continue belasting, hoog snijver-
mogen zonder veel inspanning door de optimale afstemming van de snijhoek en de 
overbrengingsverhouding, snijkanten gehard. Met handige tanghouder voor de werk-
plaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Krachtige zijkniptang

Art.-nr. I p w EAN

384010 180 mm p 2 4":DC=EG#VRNONO"

HIGH QUALITY xxxx

Krachtige kopkniptang, vorm volgens ISO 5748, voor geharde staaldraad, CV-staal, sa-
tijnmatte afwerking, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachto-
verdracht en meer comfort tijdens het werken, hoog snijvermogen zonder veel inspanning 
door de optimale afstemming van de snijhoek en de overbrengingsverhouding, snijkanten 
gehard. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op 
de gereedschapswand geschroefd.

Krachtige kopkniptang

Art.-nr. I p w EAN

385010 160 mm p 2 4":DC=EG#VSNONN"

HIGH QUALITY xxxx

Combinatietang, vorm volgens ISO 5746, CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componen-
tengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, met 
grijpvlakken voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik, met vlakke snijkanten en 
afgeschuinde kop, voor harde en zachte draad, snijkanten gehard. Met handige tanghou-
der voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand ge-
schroefd.

Combinatietang

Art.-nr. I p w EAN

386210 160 mm p 2 4":DC=EG#VTPONQ"
386310 180 mm p 2 4":DC=EG#VTQONN"

386410 200 mm p 2 4":DC=EG#VTRONU"

HIGH QUALITY xxxx
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…altijd het juiste gereedschap!

Waterpomptang, vorm volgens ISO 8976, doorgestoken scharnier, met snelverstelling, 
met klembeveiliging, CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componentengreep voor een op-
timale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, grijpvlakken getand, 7-vou-
dig verstelbaar, voor het vastgrijpen van allerhande onderdelen, ook met grotere diame-
ters. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de 
gereedschapswand geschroefd.

Waterpomptang, met snelverstelling

Art.-nr. I p w EAN

387610 240 mm p 2 4":DC=EG#VUTONN"

HIGH QUALITY xxxx

Waterpomptang, vorm volgens ISO 8976, doorgestoken scharnier, met klembeveiliging, 
CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componentengreep voor een optimale krachtover-
dracht en meer comfort tijdens het werken, grijpvlakken getand, 7-voudig verstelbaar, 
voor het vastgrijpen van allerhande onderdelen, ook met grotere diameters. Met handige 
tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand 
geschroefd.

Waterpomptang

Art.-nr. I p w EAN

387710 240 mm p 2 4":DC=EG#VUUONU"

HIGH QUALITY xxxx

Striptang, vorm volgens ISO 5743, CV-staal, satijnmatte afwerking, 2 componentengreep 
voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, met veer en in-
stelschroef, traploos instelbaar, voor een- en meerdradige en fijne geleiders met kunststof 
of rubberen isolatie. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt 
gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Striptang

Art.-nr. I p w EAN

388010 160 mm p 2 4":DC=EG#VVNONU"

HIGH QUALITY xxxx

TANGEN VOOR DOE-HET-ZELVERS
-Actieartikelen-
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TANGEN VOOR DOE-HET-ZELVERS
-Actieartikelen-
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Combinatietang, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer com-
fort tijdens het werken, met grijpvlakken voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig ge-
bruik, met vlakke snijkanten en afgeschuinde kop, voor harde en zachte draad, snijkanten 
ook inductief gehard.

Combinatietang

Art.-nr. Inhoud I p w EAN

386390 display 180 mm p Z 16 4":DC=EG#VTQWNP"

QUALITY xxx

…altijd het juiste gereedschap!

Zijkniptang, voor normale draad, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een opti-
male krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, voor het doorsnijden van 
draad en spijkers, snijkanten gehard.

Zijkniptang

Art.-nr. Inhoud I p w EAN

383190 display 160 mm p Z 16 4":DC=EG#VQOWNO"

QUALITY xxx

Tang, rechte vorm, afgeplat ronde bek met getande grijpvlakken, 2 componentengreep 
voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ge-
hard, geschikt voor het vastgrijpen en snijden van kleinere voorwerpen.

Radio-/telefoontang, recht

Art.-nr. Inhoud I p w EAN

382390 display 200 mm p Z 16 4":DC=EG#VPQWNT"

QUALITY xxx

Waterpomptang, doorgestoken scharnier, met klembeveiliging, 2 componentengreep voor 
een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, grijpvlakken getand, 
7-voudig verstelbaar, voor het vastgrijpen van allerhande onderdelen, ook met grotere di-
ameters.

Waterpomptang

Art.-nr. Inhoud I p w EAN

387790 display 240 mm p Z 12 4":DC=EG#VUUWNW"

QUALITY xxx
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VDE TANGEN
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geprüfte
Sicherheit 5 forged in

Germany

geprüfte
Sicherheit 5 forged in

Germany

geprüfte
Sicherheit 5 forged in

Germany

geprüfte
Sicherheit 5 forged in

Germany

…altijd het juiste gereedschap!

VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5745, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, op-
pervlak verchroomd, ingelegd scharnier, recht, 2 componentengreep voor een optimale 
krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ook inductief gehard, 
speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 
V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom, geschikt voor het vastgrijpen en doorsnijden van 
kleinere voorwerpen. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

VDE-telefoontang

Art.-nr. I p w EAN

392120 160 mm p 2 4":DC=EG#WPOPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5749, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, op-
pervlak verchroomd, ingelegd scharnier, 2 componentengreep voor een optimale krachto-
verdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ook inductief gehard, speciaal 
geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 V wissel-
stroom en 1.500 V gelijkstroom, geschikt voor het doorsnijden van fijne en harde draad. 
Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

VDE-zijkniptang

Art.-nr. I p w EAN

393120 160 mm p 2 4":DC=EG#WQOPNS"

PROFESSIONAL xxxxx

VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5746, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, op-
pervlak verchroomd, ingelegd scharnier, recht, 2 componentengreep voor een optimale 
krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, snijkanten ook inductief gehard, 
speciaal geschikt voor werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 
V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom, met grijpvlakken voor vlak en rond materiaal 
voor veelzijdig gebruik, met vlakke snijkanten en afgeschuinde kop, voor harde en zachte 
draad. Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur.

VDE-combinatietang

Art.-nr. I p w EAN

396320 180 mm p 2 4":DC=EG#WTQPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

VDE/GS-gekeurd, vorm volgens ISO 5743, bek gesmeed in Duitsland, koolstofstaal, op-
pervlak verchroomd, ingelegd scharnier, recht, 2 componentengreep voor een optimale 
krachtoverdracht en meer comfort tijdens het werken, traploos instelbaar, voor een- en 
meerdradige en fijne geleiders met kunststof of rubberen isolatie, speciaal geschikt voor 
werkzaamheden aan elektrische installaties, beschermt tot 1.000 V wisselstroom en 
1.500 V gelijkstroom.

VDE-striptang

Art.-nr. I p w EAN

398020 160 mm p 2 4":DC=EG#WVNPNQ"

PROFESSIONAL xxxxx
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ELEKTRONICATANGEN
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Platte elektronicatang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 
componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het wer-
ken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mecha-
niek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te positioneren en te snijden, om aders of ka-
bels heel precies aan te passen. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof 
clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Platte elektronicatang

Art.-nr. I p w EAN

389010 120 mm p 2 4":DC=EG#VWNONT"

HIGH QUALITY xxxx

…altijd het juiste gereedschap!

Ronde elektronicatang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 2 
componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het wer-
ken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mecha-
niek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te positioneren en te snijden, om draad om te 
buigen tot ogen. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt ge-
woon op de gereedschapswand geschroefd.

Ronde elektronicatang

Art.-nr. I p w EAN

389110 120 mm p 2 4":DC=EG#VWOONQ"

HIGH QUALITY xxxx

Elektronica-spitsbektang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle 
vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens 
het werken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne 
mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen en te positioneren, door de spits toelo-
pende vorm kan ook in kleine openingen gegrepen worden. Met handige tanghouder voor 
de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Elektronica-spitsbektang

Art.-nr. I p w EAN

389210 150 mm p 2 4":DC=EG#VWPONN"

HIGH QUALITY xxxx

Elektronica-zijkniptang volgens ISO 9654, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 
2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het 
werken, voor koperdraad met max. Ø 1,5 mm, zelfopenend, voor werkzaamheden aan 
elektronische onderdelen en fijne mechaniek, voor zeer fijne snijwerkzaamheden. Met 
handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereed-
schapswand geschroefd.

Elektronica-zijkniptang

Art.-nr. I p w EAN

389310 110 mm p 2 4":DC=EG#VWQONU"

HIGH QUALITY xxxx
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Elektronica-kopkniptang volgens ISO 9654, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 
2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het 
werken, zelfopenend, voor koperdraad met max. Ø 1,5 mm, voor werkzaamheden aan 
elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te po-
sitioneren en te snijden. Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip 
wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Elektronica-kopkniptang

Art.-nr. I p w EAN

389510 110 mm p 2 4":DC=EG#VWSONO"

HIGH QUALITY xxxx

Elektronica-telefoontang, gebogen vorm 45°, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle 
vorm, 2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens 
het werken, zelfopenend, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen en fijne 
mechaniek, bijzonder geschikt om voorwerpen vast te grijpen en te positioneren. Met 
handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereed-
schapswand geschroefd.

Elektronica-telefoontang, gebogen

Art.-nr. I p w EAN

389610 120 mm p 2 4":DC=EG#VWTONV"

HIGH QUALITY xxxx

Elektronica-precisietang volgens ISO 9655, CV-staal, satijnmatte afwerking, smalle vorm, 
2 componentengreep voor een optimale krachtoverdracht en meer comfort tijdens het 
werken, zelfopenend, met snijkanten, voor werkzaamheden aan elektronische onderdelen 
en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om vast te grijpen, te positioneren en te snijden 
Met handige tanghouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de ge-
reedschapswand geschroefd.

Elektronica-precisietang

Art.-nr. I p w EAN

389710 120 mm p 2 4":DC=EG#VWUONS"

HIGH QUALITY xxxx

Elektronica-precisietangenset, smalle vorm, greep gedompeld, elektronica-telefoontang, 
gebogen 120 mm, elektronica-precisietang 120 mm, ronde elektronicatang 120 mm, 
elektronica-zijkniptang 110 mm voor koperdraad max. Ø 1,5 mm, speciaal voor werk-
zaamheden aan elektronische onderdelen en fijne mechaniek, bijzonder geschikt om 
voorwerpen vast te grijpen, te positioneren en te snijden.

Elektronicatangenset, 4-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

369890 Elektronicatangenset, 4-delig p 5 4":DC=EG#TWVWNN"

QUALITY xxx
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