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DĚLENÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK/POTRUBÍ

Model 122 pro průměr trubek

• 1/2" (12 mm) až 2" (50 mm).

Toto zařízení je určeno pro rychlé a profesionální dělení, čištění, odhrotování a odjehlování měděných 
a nerezových trubek a tvarovek. S váhou pouze 23 kg a s vhodně umístěným držadlem pro přenášení 
je model 122 ideální pro přesun až na pracoviště. Robustní plášť z hliníkového odlitku a silný indukční 
motor 360 W zajišťují dlouhou životnost.

Vlastnosti
• Výkonný indukční motor 230 V, 360 W pohání válečky při 450 ot/min.
• Odolný vnější čisticí kartáč vyčistí trubky rychle a bez námahy.
• Vnitřní odhrotovač odstraní otřepy vedoucí k turbulentnímu proudění.
• Páka pro dělení je stavitelná pro přizpůsobení různým průměrům trubek.
• Dělicí kolečko na měď testováno pro více než 10.000 řezů.
• Vodicí válečky zajišťují přímý řez, eliminují kmitání trubky.
• Mohutná rukojeť pro snadnou přepravu na pracoviště.
• Vestavěné 1/2" (12 mm) měřidlo pro rychlý, snadný odečet délky.
• Sada instalatérských kartáčů s upínačem, zásobníkem a vyměnitelnýma vložkama.

Technická specifikace

• Motor: 230 V, 360 W, indukční motor.
• Rychlost válečků: 450 ot/min.
• Vypínač on/off.
• Odhrotovač: kónického tvaru, 1/2" (12 mm) až 2" (50 mm).
• Dělicí kolečko: kolečko model 2191 HD.

Standardní vybavení
• Jeden vnější čisticí kartáč.
• Jeden odhrotovací trn.
• Jeden zásobník čisticích kartáčů.

Katalogové 
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
96362 122 Dělička nerezových / měděných trubek 50 22,68

Příslušenství

Katalogové 
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
93717 — 1/2" Čisticí kartáč pro 12 mm (3 v balení) 1/2 0,24
93722 — 3/4" Čisticí kartáč pro 18 mm (3 v balení) 1/2 0,26
93727 — 1" Čisticí kartáč pro 25 mm (3 v balení) 3/4 0,27
93732 — 11/4" Čisticí kartáč pro 32 mm (3 balení) 3/4 0,29
93737 — 11/2" Čisticí kartáč pro 40 mm (3 v balení) 13/4 0,77
93742 — 2" Čisticí kartáč pro 50 mm (3 v balení) 13/4 0,79
94682 — Vnější čisticí kartáč 1 0,44
46105 — Vnější brusný disk 11/4 0,57
93747 — Rychloupínač 21/4 0,95
93712 — Držák čisticích kartáčů 6 2,63
93707 — Zásobník čisticích kartáčů obsahuje připevnitelný zásobník, 

rychloupínač, náhradní dělicí kolečko, a kartáče (1/2", 3/4", 1", 11/4", 
11/2", 2")

3 1,39

33175 2191 Dělicí kolečko pro měď 1/4 0,01
33551 122SS Dělicí kolečko pro nerez 1/4 0,01
34360 E-2192 Sada 10 šroubů
10343 — Kolík kolečka pro 33551 dělicí kolečko (2 v balení) 1/4 0,01
42360 1206 1206 Stojan 31 14,06
94687 — 2" Sestava vnitřního odhrotovače 1/16 0,02

Dělička měděných a nerezových trubek

Výkonný čisticí kartáč na vnější povrch snadno a rychle 
vyčistí trubky o průměru 1/2" nebo 2" (12 - 54 mm)

Vnitřní odhrotovač odstraní bez námahy otřepy, které by 
způsobily turbulentní proudění

Volitelné kartáčové příslušenství se používá pro rychlé 
čištění spojovacích prvků

Volitelný brusný disk se používá k obroušení vnější plochy 
při příliš těsném lícování


