
REZANIE TRUBIEK

“Rezacie ostrie” je 
riešením pre trubky 
všetkých materiálov



10 / 15 / 20 Rezáky s pohybovou 
skrutkou

118  
s AUTOMATICKÝM  POSUVOM  
2 - v -1 Mini rezáku

Odolné rezáky s pohybovou 
skrutkou pre stabilné upnutie 
a jemné rezanie.

Rezáky obsahujú odhrotovače.

118 Mini rezák kombinovaný s odnímateľnou račňou 
poskytuje najúčinejšie riešenie pri rezaní v tesných 
priestoroch, kde nie je možné otáčať rezákom ručne.

151 a 152 rezáky s račňou

Medené a hliníkové trubky

 10   -    3-25 mm

 15   -    5-28 mm

 20   -   16-54 mm

32910

32920

32930

118 s AUTOMATICKÝM POSUVOM 2-v-1 - 6-28mm

Len račňa 

32573

32933

127 Vnútorno-vonkajší odhrotovač

127 vnitřní/vnější odhrotovač   –   6-37mm34965

151   -   6-42 mm

152   -   6-66 mm

31632

31642

Račňový mechanizmus k 
ľahkému a presnému upnutiu  
na trubku.

Ľahké, rýchle a účinné odhrotenie medených a hliníkových trubiek.

101 / 103 / 104 / 117  Mini rezáky
Ľahké použitie, rýchle a kompaktné rezáky trubiek malých priemerov do 
neprístupných priestorov.

X-CEL® pre rýchle, účinné i 
ťažké zaťaženie.
Obsahuje náhr. rezné kolečko a 
odhrotovač. 

Račňu je možné  použiť i s mini rezákom 101. 

101 - s náhradným kolečkom - 6 - 28 mm40617 32985 104 - 5-24 mm

150-L s pohybovou skrutkou
Medenú i hliníkovú trubku oddelí v niekoľkých sekundách.

Prevedenie X-CEL® (náhr. rezné kolečko, beznáraďová výmena kolečka) a 
vyklápací odhrotovač.

150-L   -   6-35 mm66737

103 - 3-16 mm32975 97787 117 s pružinovým prítlakom - 5-24mm

Plastové a viacvrtsvové trubky

RC-1625 Nožnice s krokovým mechanizmom

Nový Európsky štandard pre rezanie všetkých typov viacvrstvových  
a plastových trubiek.

Výkonný X-CEL® nôž v kombinácií s krokovým mechanizmom šetrí čas  
a námahu.

RC-1625   -   3 - 42 mm23498

151-ML
Rezák s račňou skonštruovaný pre rezanie viacvrstvových trubiek do 
50mm. Profesionál si ho ihneď vyberie pre viacvrtsvové trubky!

151-ML   -   10-50 mm66747

RC-2375

PC-1375 ML

Ľahké, rýchle rezanie plastových a viacvrstvových 
trubiek jednou rukou!

Krokový mechanizmus s X-CEL® nožom, ktorý je 
potiahnutý teflonom pre ľahšie rezanie.

Režie plastové i viacvrtsvové trubky jedným  
strihom!

Automatické nastavenie na trubku, obsahuje  
kaliber pre zaistenie kruhového prierezu oddelenej 
viacvrstvovej trubky.

RC-2375   -   12-63 mm 

PC-1375 ML   -   3-35 mm

30088

23493

PC-1250 ML
Režie trubky jedným strihom, otočný nôž brúsený z obidvoch strán  
pre dlhšiu životnosť.

PC-1250   -   3-42 mm 23488
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223S a 227S odhrotovač trubiek z nerezovej ocele

Špičkový odhrotovač s tvrdenými oceľovými britmy pre vnútorné i 
vonkajšie odhrotenie trubiek z nerezovej oceli.

Oba odhrotovače obsahujú integrované mierky pre ľahké určenie veľkosti 
trubky.

151 CSST Rezák
Konečne skutočné riešenie na rezanie vlnitých trubiek  
z nerezovej oceli (CSST)!

Tento nový račňový rezák má špeciálne “plávajuco” uložené rezné kolečká, 
ktoré eliminujú zvlnenie trubky a  zaisťujú dokonalé rezanie.

151 CSST Rezák - 9,5 - 25,5 mm32078

 35S   -   6-35 mm29963

35S

Oceľové a nerezové trubky

Rezák s pohybovou skrutkou, so šiestimy opornými valčekmy  
pre minimalizáciu trenia a urýchlenie rezania trubiek z nerezovej oceli.

Rýchlo vymeniteľné rezacie kolečko osadené v ložiskách pre zmenšenie  
odporu a zvýšenie kvality rezania. Obsahuje náhr. rezacie kolečko, ergonomickú  
hlavicu skrutkz.

65S   -      6-65 mm31803

65S
Skutočný expert na rezanie trubiek z nerezovej oceli!

Bezkonkurenčná rýchlosť a kvalita rezania, račňový mechanizmus.  
Využívá rovnaké rezné kolečko ako 35S, obsahuje náhr. rezné kolečko.

223S    -   6-36 mm29983

29993 227S    -  12-54 mm

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
Fax.: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.com 


