Buizensnijders

Hoogwaardige oplossingen
voor alle soorten buismateriaal

RIDGID® Buizensnijders

Koperen & Aluminium Buizen
NIEUW!

118 AUTOFEED™
2-in-1 Mini Buizensnijder

De 118 Mini Buizensnijder gecombineerd met het afneembare
Ratel-handvat, is de meest efficiënte oplossing voor gebruik in
krappe ruimten waar buizensnijders niet met de hand gedraaid
kunnen worden.
Het Ratel-handvat dat apart gekocht kan worden is ook te combineren met de
101 Mini Buizensnijder.

32573

118 AUTOFEED™ met automatische voeding, incl. reservesnijwiel - 6-28 mm

32933

Ratel-handvat (afzonderlijk)

101 / 103 / 104 / 117 Mini Buizensnijders
Gebruiksvriendelijke, snelle en compacte buizensnijders voor gebruik in krappe
ruimtes op buizen met buitendiameter tot max. 28 mm.
40617

101 - incl. reservesnijwiel - 6-28 mm

32985

104 - 5-24 mm

32975

103 - 3-16 mm

97787

117 met automatische voeding - 5-24 mm

150-L Buizensnijder met Ingebouwde Voeding
Snijdt koperen en aluminium buizen in luttele seconden!
Uitgerust met het snel verwisselbare X-CEL™ snijwiel, een reservesnijwiel in de draaiknop en
een inklapbare ruimer voor het snel ruimen.

66737

150-L - incl. reservesnijwiel - 6-35 mm

127 Dual-Ontbramer voor in- en uitwendig gebruik
Handig gereedschap voor het snel en efficiënt ontbramen van koperen en aluminium buizen.
34965

127 Dual-Ontbramer (Inwendig / Uitwendig) - 6-37 mm

151 en 152 Snelverstelbare Buizensnijders

10 / 15 / 20 Buizensnijders
met Schroefspindel

Snelverstellingsmechanisme voor
snelle en nauwkeurige aanpassing
aan de buisdiameter.
X-CEL™ voor snelheid, efficiëntie en heavyduty gebruik. Reservesnijwiel en inklapbare
ruimer inbegrepen.

Duurzame buizensnijders met
schroefspindelmechanisme voor
een stabiele grip en het soepel
afkorten van koperen en
dunwandige CV-buizen.

32910

10 - 3-25 mm

31632

151 - incl. reservesnijwiel - 6-42 mm

32920

15 - 5-28 mm

31642

152 - incl. reservesnijwiel - 6-66 mm

32930

20 - 16-54 mm

X-CEL™: gemakkelijk vervangen van het snijwiel zonder gereedschap

Alle modellen zijn uitgerust met een
inklapbare ruimer.

RIDGID® Buizensnijders

Kunststof & Meerlagen Buizen
NIEUW!

RC-2375
Een werkelijk compacte oplossing voor het - met één hand snijden van grote diameter meerlagen- en kunststofbuizen.
Uitgerust met een snel ratelmechanisme en het geavanceerde X-CEL™
snijblad met teflon-laag. Verhoogde prestaties en extra gebruiksgemak
gegarandeerd!

30088

RC-2375 - 12-63 mm

RC-1625
De nieuwe referentie voor het snijden van alle soorten meerlagen- en kunsstofbuizen!

22948

Het snelle ratelmechanisme en het uiterst scherpe X-CEL™ snijblad besparen u veel tijd en geld.
De benodigde handkracht voor het snijden van zelfs de stevigste buizen is minimaal!

23498

NIEUW!

RC-1625 - 3-42 mm

PC-1375 ML
Snijdt meerlagen- en kunststofbuizen met één enkel slag!
Automatische aanpassing aan iedere buisdiameter dankzij handvaten
met automatisch veermechanisme. Beschikt ook over de unieke
Meerlagenbuis adapter (afneembaar!) voor het direct kalibreren van
meerlagen buizen.

23493

PC-1375 ML - 3-35 mm (meerlagenbuizen: 6 - 25 mm)

PC-1250
Veelzijdige éénslags kunststofschaar met een omkeerbare snijblad voor een
dubbele levensduur.
23488

PC-1250 - 3-42 mm

151-ML
Snelverstelbare buizensnijder speciaal ontworpen voor het afkorten van meerlagenbuizen tot 50 mm. De 151-ML is de meerlagenbuis-specialist bij uitstek!

66747
X-CEL™: gemakkelijk vervangen van het snijwiel zonder gereedschap

151-ML - Meerlagenbuis adapter - 10-50 mm

RIDGID® Buizensnijders

Stalen en RVS buizen
NIEUW!

35S

RVS-snijder met schroefspindel en zes individuele kogellagers.
Staat garant voor minimale frictie en maximale prestaties op roestvaststalen buizen.
Het snel vervangbare X-CEL™ snijwiel bevat aan de zijkant twee geïntegreerde kogellagers voor extra grip
en verhoogde snijprestaties op RVS. In de ergonomische X-CEL™ draaiknop bevindt zich tevens een reservesnijwiel.

29963

35S - incl. reservesnijwiel - 6-35 mm

65S

NIEUW!

De expert in the snijden van grote diameter RVS buizen!
Beschikt over alle X-CEL™ voordelen en is met zijn snelverstelling en springveermechanisme
ongeëvenaard in snelheid en kwaliteit. Maakt gebruik van hetzelfde (en onderling verwisselbare)
snijwiel als de 35S en bevat eveneens een extra snijwiel in de draaiknop.

31803

65S - incl. reservesnijwiel - 6-65 mm

223S en 227S RVS Ontbramers
Hoogwaardige ontbramers met gehard stalen conus voor het in- en uitwendig
ontbramen van roestvaststalen buizen.
Beide RVS ontbramers beschikken over een geïntegreerde meetlat voor het gemakkelijk afmeten en
nauwkeurig bepalen van de snijpositie op de buis.

29983

223S - 6-36 mm

29993

227S - 12-54 mm

NIEUW!

151 CSST Snijder

De enige echte oplossing voor het afkorten van gegolfde RVS buizen (CSST)!
Deze nieuwe snelverstelbare ‘gegolfde RVS’-snijder beschikt over speciale snijwiellagers voor
optimale grip op de buisplooien... met als resultaat, een perfecte snijprestatie!

151 CSST Snijder - 9,5-25,5 mm
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