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DĚLENÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK/POTRUBÍ

Řezák plastových odpadových trubek
RIDGID® P-TEC je první řezák svého druhu, který poskytuje bezproblémovou schopnost provádět čisté, 
rychlé a rovné řezy tenkostěnných (< 2,5 mm) plastových odpadových trubek. Tento univerzální řezák 
lze použít pro polyetylén (PE), polypropylén (PP) a tenkostěnné trubky z PVC ve dvou standardních 
rozměrech: 32 a 40 mm vnější průměr – obě velikosti jedním nástrojem. V nabídce je též P-TEC 5000 
pro řezání plastové odpadové trubky 50 mm. Řezák P-TEC je dalším přírůstkem do skupiny nástrojů 
RIDGID na opracování potrubí, který je velkým přínosem pro řemesla, kde se při montáži používají 
trubky PVC / PP / PE.

Jedinečné funkce a výhody
• Čisté, automatické odjehlování – na rozdíl od roztřepení vytvořeného pilou na kov řez pomocí tohoto 

řezáku vytvoří na plastu úhledné zakončení. Pro odstranění otřepů není zapotřebí dalšího nástroje, 
neboť tento řezák to provede automaticky při řezu.

• Automaticky úkos – umožňuje okamžité a snadné připojení na další prvky odpadového potrubí.
• Rychlý řez – v průměru šest otočení pro vytvoření jednoho řezu, což je čtyřikrát rychleji než pilkou.
• Rovný řez – jednoduchá průhledová okénka pokaždé zajišťují rovný a kolmý řez označené trubky.

Čistě – automatické odjehlení a úkos.

Rychle – řeže pomocí šesti otočení i méně – čtyřikrát rychleji než pilkou.

Rovně – jednoduché okénko zajistí řez přesně na značce.

Otevřené provedení – P-TEC 5000 má otevřené provedení, které:

• Snižuje sílu ruky potřebnou pro uříznutí trubky.

• Eliminuje nutnost navlékání na trubku. 

• Umožňuje řezat dvouhrdlovou 50 mm plastovou odpadní trubku.

Katalogové 
č.

Č.  
modelu Popis

Rozměry 
(vnější) Hmotnost Std.  

Balení
mm lb. kg

37463 P-TEC  
3240

Řezák plastových odpadových trubek 32 & 40 0.44 0,2 1

40868 P-TEC  
5000

Řezák plastových odpadových trubek 50 0.44 0,2 1

P-TEC 3240

RYCHLE

ČISTĚ

ROVNĚ

P-TEC 5000

Řez pilkou na kov (vlevo) 
oproti P-Tec 3240 (vpravo).
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