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ŘEZÁNÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK

Miniřezáky pro použití v těsných prostorech
• Speciálně navrženy pro použití v omezeném prostoru, na trubky malého průměru z tvrdé a měkké 

mědi, hliníku, mosazi a plastu; válečky mají drážky pro řezání v blízkosti hrdel.
• Pevné a lehké uložení posuvu a kolečka, velká vroubkovaná šroubovací rukojeť posuvu umožňuje 

snadné ovládání řezného tlaku pro čistý řez.
• Modely 117 a 118 mají samoposuvné dělicí kolečko, které automaticky řeže po pouhém jednom 

dotažení rukojeti (AUTOFEED®).
• Model 118 má speciální otočnou rukojeť pro snazší utahování šroubu posuvu.
• Model 101-ML je určen pouze pro vícevrstvé trubky. 

Katalogové 
č.

Modelové 
č. Popis Std. 

Kolečko
Kapacita Hmotnost Std. 

Balenímm lb. kg
40617 101 Miniřezák* E-3469 6 - 28 1⁄2 0,23 1

32975 103 Miniřezák E-3469 3 - 16 1⁄3 0,15 1

32985 104 Miniřezák E-3469 5 - 24 1⁄3 0,15 1

97787 117 Miniřezáky s autoposuvem 
AUTOFEED

E-3469 5 - 24 1⁄3 0,15 1

32573 118 2 v 1 miniřezáky  
s autoposuvem AUTOFEED 
(včetně ráčny)*

E-3469 6 - 28 11⁄16 0,48 1

32933 118 Pouze ráčna - pro miniřezáky 
model 118 a 101

– – 5⁄8 0,26 1

21938 101-ML Miniřezák pro vícevrstvé 
trubky

E2155 6 - 28 1⁄3 0,15 1

* Modely 101 a 118 mají v otočné rukojeti náhradní dělicí kolečko.

2 v 1 miniřezáky s 
autoposuvem AUTOFEED 

Model 101

Pro nejlepší řezné výsledky vyměňte čep kolečka řezáku minimálně jednou za dvě výměny dělicího kolečka.

Řezáky typu C na potrubí v těsných prostorech
RIDGID řezáky typu C řežou 15/22 nebo 28 mm měděné trubky a zároveň nabízí jedinečné funkce, takže 
posouvají řezání měděných trubek na zcela novou úroveň. Tyto řezáky typu C na měděné potrubí jsou 
skvělé pro řezání ve stísněných prostorech a řeší 3 nejběžnější velikosti měděných trubek pouze se 
dvěma nástroji, což eliminuje jeden řezák z nabídky vašeho dodavatele nářadí. 

• Model C15/22 je první řezák na světě typu C určen pro oba rozměry 
k řezání jak 15 tak 22 mm měděných trubek díky jedinečné funkci 
„rychlé změny rozměru“.

•Funkce "zacvaknutí" pro rychlou fixaci bez nastavení průměru trubky šetří drahocenný čas.
•Pružně uložené řezné kolečko působí konstantním tlakem na trubku a poskytuje tak pokaždé rychlé  

a kolmé řezy.
• RIDGID X-CEL® čep řezného kolečka pro rychlou výměnu kolečka. Výměna řezného kolečka 

nevyžaduje použití nářadí nebo demontáž.
• Unikátní štěrbinové sloty pro šroubovák po vnějším obvodu nástroje poskytují pevnou páku pro 

řezání v extrémně stísněných prostorech.

Katalogové 
č.

Modelové 
č. Popis

Kapacita Std. 
Kolečko Čep X-CEL

Funkce 
rychlého 

zacvaknutí

Sloty pro 
šroubovák

Rychlá změ-
na rozměru

Hmotnost Std. 
Balenímm lb. kg

57018 C15/22 C-profilový řezák pro 15 a 22 mm Cu trubky 15 a 22 E-3410 • • • • 0,23 1

60668 C28 C-profilový řezák pro 28 mm Cu trubky 28 E-3410 • • • 0,21 1

2 velikosti 
v 1

Novinka

Model C15/22 Model C28


