
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení  Obj.č. Označení  Obj.č.

Diamantový řezací kotouč na litinu  56706 Keramický řezací list na nerez ocel  56705
Řezací list HM TCT Univerzální  56704 Umělohmotný řezací list    56073

Odřezávací technika 
Elektrické pily             

	 Odnímatelný kryt kotouče 

 Snadné a rychlé odstranění pilin

PIPECUT TURBO 250 / 400
Přenosný systém pro řezání trubek  
z nejrůznějších materiálů o Ø 20–400 mm  
• Vhodný pro trubky z oceli, mědi, litiny, hliníku,  
 nerez oceli a plastu

• Regulace otáček pro přizpůsobení nejrůznějším materiálům

• Laserová indikace pro přesné vyměření řezu

• LED světlo pro osvícení prostoru řezu

• Modulární systém – snadná výměna upínače trubky

• Optický ukazatel ideální řezné rychlosti

Technická data

 PIPECUT 250 PIPECUT 400
Rozměry: 223 × 235 × 410 mm 223 × 235 × 550 mm
Hmotnost: 8,3 kg 10,2 kg
Průměr trubky: Ø 20–250 mm Ø 80–400 mm
Max. tloušťka stěny (ocel): 8 mm 8 mm
Max. tloušťka stěny (PVC): 20 mm 20 mm
Délka kabelu: 3 m 3 m
Výkon: 1 400 W 1 400 W
Průměr řezacího kotouče: 140 mm 140 mm
Průměr spojky: 62 mm 62 mm

NOVINKA

Označení  obj.č.

PIPECUT TURBO 250        8,3 kg          1000001251

1

 LED světlo

 Přímé osvícení prostoru řezu

 Přesnost: 

 vedení řezu laserem a prostor  
 řezu osvícený LED světlem

 Síla: 

 řeže trubky do Ø 400 mm

 Laserová indikace

 Přesné polohování, malý prořez

	 Modulární systém

 Možná úspora nákladů díky  
 výměně upínače trubky

 Červený/zelený indikátor  
na ochranu motoru

 Uživatel ihned pozná,  
 že je motor přetížený

 Ruční seřízení

 Možnost jemného seřízení  
 pro přesný 90° řez

Označení  obj.č.

PIPECUT TURBO 400        10,2 kg          1000001253

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Úkosové přístroje pro plastové materiály               55051
S vyměnitelnými břity Ø 16–160 mm
Pro vytvoření vnějšího úkosu 15° na plastových trubkách

Fréza pro vnitřek trubky ¼–2“                            70289
Rychlé a čisté frézování, pro ocelové trubky,  
s lehkoběžnou ráčnou, břity z tepelně upravené oceli
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