Κόφτες

Λύσεις “Αιχμής”
για όλους τους τύπους
και υλικά σωλήνων

RIDGID® Κόφτες

Σωλήνες Χαλκού & Αλουμινίου
118 AUTOFEED TM

Νέο!

Κοφτάκι Χούφτας 2 σε 1

Το Κοφτάκι Χούφτας 118 με υποβοήθηση ελατηρίου σε
συνδυασμό με την αποσπούμενη Λαβή Καστάνιας είναι η
πιό αποτελεσματική λύση για χρήσεις σε περιορισμένους
χώρους όπου τα κοφτάκια δεν περιστρέφονται εύκολα με
το χέρι.
Η Λαβή Καστάνιας συνδυάζεται επίσης και με το Κοφτάκι Χούφτας 101.

32573

118 AUTOFEED TM Κοφτάκι Χούφτας 2 σε 1- 6-28 χιλ.

32933

Λαβή Καστάνιας μόνο

101/103/104/117 Κοφτάκια Χούφτας
Μικρά, εύκολα στη χρήση, γρήγορα κοφτάκια για εργασίες σε
περιορισμένους χώρους με σωλήνες μικρής διαμέτρου.

40617

101 - με ανταλλακτικό μαχαίρι - 6-28 χιλ.

32985

104 - 5-24 χιλ.

32975

103 - 3-16 χιλ.

97787

117 με υποβοήθηση - 5-24 χιλ.

150-L Κόφτης με έγκλειστη
βίδα προώθησης

Κόβει χαλκό και αλουμίνιο σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
Διαθέτει X-CEL™ (ανταλλακτικό μαχαίρι στη λαβή, πειράκι με μπίλια για αλλαγή
μαχαιριού χωρίς εργαλεία) και αναδιπλούμενη ξύστρα.

66737

150-L - 6-35 χιλ.

127 Ξύστρα έσω-έξω
Πρακτικό εργαλείο για γρήγορο και αποτελεσματικό ξύσιμο σωλήνα από χαλκό
και αλουμίνιο.

34965

127 Ξύστρα Έσω-Έξω - 6-37 χιλ.

151 και 152 Κόφτες με
Καστάνια

10 / 15 / 20 Κόφτες με Βίδα
Προώθησης

Ανθεκτικοί κόφτες με βίδα

Μηχανισμός Καστάνιας γιά

προώθησης για σίγουρο πάτημα

άμεση προσαρμογή στη διάμετρο

και μαλακό κόψιμο.

του σωλήνα.

X-CEL™ για ταχύτητα,
αποτελεσματικότητα και βαριά
χρήση. Περιλαμβάνει ανταλλακτικό
μαχαίρι και αναδιπλούμενη ξύστρα.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν
αναδιπλούμενη ξύστρα.

32910

10 - 3-25 χιλ.

31632

151 - 6-42 χιλ.

32920

15 - 5-28 χιλ.

31642

152 - 6-66 χιλ.

32930

20 - 16-54 χιλ.

RIDGID® Κόφτες

Πλαστικοί & Πολυστρωματικοί Σωλήνες
Νέο!

RC-2375
Μιά πράγματι συμπαγής λύση για πλαστικούς
και πολυστρωματικούς σωλήνες που επιτρέπει
λειτουργία με το ένα χέρι!
Διαθέτει καστάνια ταχείας λειτουργίας και προηγμένη λάμα
X-CEL™ με επένδυση τεφλόν για ευκολία στο κόψιμο.

30088

RC-2375 - 12-63 χιλ.

RC-1625 Κόφτης με Καστάνια
Το νέο Ευρωπαϊκό στάνταρ για το κόψιμο όλων των τύπων πλαστικού
και πολυστρωματικού.

22948

Η ισχυρή λάμα X-CEL™ σε συνδυασμό με τον μηχανισμό καστάνιας μειώνουν τον χρόνο
και την απαιτούμενη δύναμη σε όλα τα πλαστικά υλικά.

23498

Νέο!

RC-1625 - 3-42 χιλ.

PC-1375 ML
Κόβει πλαστικούς και πολυστρωματικούς
σωλήνες με μία μόνο κίνηση.
Αυτόματα προσαρμόζεται στη διάμετρο του σωλήνα
χάρη στη λαβή με ελατήριο και διαθέτει αποσπούμενο
προσαρμογέα γιά άμεση επαναστρογγυλοποίηση
πολυστρωματικού σωλήνα.

23493

PC-1375 ML - 3-35 χιλ.

PC-1250 ML
Χρήσιμος Κόφτης μίας κίνησης με αντιστρεφόμενη λάμα που διπλασιάζει την
ζωή της λάμας.

23488

PC-1250 - 3-42 χιλ.

151-ML
Κόφτης με καστάνια ειδικά σχεδιασμένος για πολυστρωματικούς
σωλήνες έως 50 χιλ.
Η πρώτη επιλογή του επαγγελματία για κόψιμο πολυστρωματικού
σωλήνα!

66747

151-ML - 10-50 χιλ.

RIDGID® Κόφτες

Ατσάλινοι & Ανοξείδωτοι Σωλήνες
Νέο!

35S

Κόφτης με βίδα προώθησης εφοδιασμένος με έξι ανεξάρτητα
ρουλεμάν για περιορισμό της τριβής και αυξημένη ταχύτητα στο ανοξείδωτο.
Το ταχείας αλλαγής μαχαίρι περιέχει 2 πλευρικά ρουλεμάν για αποφυγή συρσίματος
και μεγιστοποίηση της ποιότητας κοπής. Επίσης διαθέτει ανταλλακτικό μαχαίρι στην
εργονομική λαβή X-CEL™.
35S - 6-35 χιλ.

Ένα πραγματικά επαγγελματικό εργαλείο για κόψιμο
ανοξείδωτου σωλήνα μεγάλης διαμέτρου!

Νέο!

Προσφέρει όλα τα X-CEL™ πλεονεκτήματα και είναι ασυναγώνιστο σε ταχύτητα και ποιότητα
κοπής χάρη στη καστάνια και στο ελατήριο επιστροφής. Χρησιμοποιεί το ίδιο μαχαίρι με το
35S και διαθέτει ανταλλακτικό μαχαίρι στη λαβή.

31803

65S - 6-65 χιλ.

223S και 227S Ξύστρες Ανοξείδωτου Σωλήνα
Ποιοτικές Ξύστρες με σκληρημένο κώνο για εσωτερικό καθάρισμα και εξωτερική
απογρέζωση ανοξείδωτων σωλήνων.
Και οι δύο Ξύστρες διαθέτουν ενσωματώμενο υποδεκάμετρο γιά εύκολη μέτρηση της
διαμέτρου του σωλήνα.

29983

223S - 6-36 χιλ.

29993

227S - 12-54 χιλ.

151 CSST Κόφτης

Νέο!

Επιτέλους μία “πραγματική” λύση για το κόψιμο Αυλακωτού
Ανοξείδωτου Σωλήνα (CSST)!
Ο νέος αυτός Κόφτης CSST με καστάνια διαθέτει ανεξάρτητους ελεύθερα κινούμενους
οδηγούς που διασφαλίζουν σταθερό πάτημα στις αυλακώσεις και εξασφαλίζουν ψηλής
ποιότητας κόψιμο.

32078

151 CSST Κόφτης - 9 1/2-25 1/2 χιλ.
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H RIDGID ακολουθεί πολιτική συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει σχεδίαση και χαρακτηριστικά στα
προϊόντα μας χωρίς προήγουμενη ειδοποίηση ή διαφοροποίηση του εντύπου υλικού.

65S

COMM NV - RID0327

29963

