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Pipe Bench 170

Váha  12,1 kg 

Dĺžka  1180 mm–2510 mm 

Výška  700 mm 

Pracovná výška  875 mm–1030 mm 

Rozsah  15 mm–170 mm  

Maximálne zaťaženie   100 kg 

Maximálna dĺžka rúry 3000 mm 

Materiál  oceľ, hliník, plast

PipeBench príslušenstvo
1.  Podpera drží rúru a umožňuje pohyb pri ich rezaní. 
 Rezanie sa odohráva uprostred 2 párov podpier. 
 Max priemer rúry je 170 mm.

2.  Reťazový zverák sa používa k ukladaniu rúr napevno k stojanu,  
 napríklad pri rezaní závitu alebo pri zváraní dielov dohromady. 

3. Zásobník na triesky sa používa, keď nechcete robiť neporiadok  
 v pracovnom prostredí, v ktorom pracujete. Zbiera čo najviac 
 úlomkov pri rezaní potrubia alebo pri rezaní závitov. 

4. Pracovní stôl sa používa pri najrôznejších druhoch  prác. 
 Môže niesť balenia dielov atď. Môžete doňho vyvŕtať otvory pre 
 montáž zveráku a pod. Dim: 400 mm x 250 mm.

PipeBench 170 set pre rezanie
  Stolík na rúry 170 (1ks)
  Podpery pod rúry (4ks)
  Taška na príslušenstvo (1ks)

PipeBench 170
PipeBench je naozajstný priateľ pri rekonštrukciách a je tiež veľmi užitočný na montáže. Je ľahký a jednoducho 
prenosný kdekoľvek potrebujete pracovať s rúrami. Ak si zvolíte akúkoľvek kombináciu, dostanete užitočnú tašku 
cez rameno na prenášanie príslušenstva, rovnako ako ďalšie náradie, ktoré potrebujete pri práci s rúrami. 

PipeBench 170 set 
pre upnutie a rezanie
  Stolík na rúry 170 (1ks)
  Podpery pod rúry (4ks)
  Taška na príslušenstvo (1ks)
  Reťazový zverák (1ks)

PipeBench 170 kompletný set
  Stolík na rúry 170 (1ks)
  Podpery pod rúru (4ks)
  Taška na príslušenstvo (1ks)
  Reťazový zverák (1ks)
  Pracovný stolík (1ks)
  Zásobník na triesky (1ks)
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PipeCut V1000 BATTERY

Batéria        18 V | 4,0 Ah | Li-ion

Napájanie nabíjačky      100 – 240 V | 50-60 Hz 

Maximálna rýchlosť  3500 ot/min 

Priemer kotúča  155 mm

Upínací otvor  65 mm

Ďalšia epizóda novej éry pre rezanie rúr
Batériová verzia prenosnej píly ventilačného potrubia je teraz 
dostupná. Obrovský rozsah (75 mm – 1000 mm) pre rezanie 
špirálového potrubia na akomkoľvek mieste, bezpečne a rýchlo. 
18 V / 4.0 Ah batéria umožňuje užívateľovi prevádzať mnoho 
rezov pred tým, než bude nutné nabíjať. PipeCut V1000 Battery 
je extrémne ľahká, aby ste si ju mohli preniesť na rezanie rúr 
na akomkoľvek mieste. 

CENA ZAHŔŇA:
PipeCut V1000 BATTERY pílu, kotúč Cermet V155, 
tašku cez rameno, 2x 18 V 4,0 Ah Li-ion batéria 
a nabíjačka, návod, imbusový kľúč 5 mm, DVD disk. 
EXTRA VÝBER: podpery rúr x 3
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ČEPELE PRE PipeCut V1000 BATTERY – viac na strane 18

PipeCut V1000 BATTERY Ďalšia epizóda 
novej éry

18 V BATÉRIOU POHÁŇANÝ MODEL

75MM – 1000MM
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HMOTNOSŤ                  ROZSAH POUŽITIA                      MAX. HRÚBKA STIEN                   VHODNÉ PRE                      BATÉRIA

18 V 4,0 Ah
Li-ion


