
“Dělící ostří” je  
řešením pro trubky  

všech materiálů 

Dělení trubek



10 / 15 / 20 Řezáky s pohybovým 
šroubem

118  
s AUTOMATICKÝM  POSUVEM  
2 - v -1 Mini řezáku

Odolné řezáky s pohybovým 
šroubem pro stabilní usazení 
a jemné dělení.

Řezáky obsahují odhrotovače.

118 Mini řezák kombinovaný s odnímatelnou ráčnou 
poskytuje nejúčinnější řešení při dělení v těsných 
prostorách kde nelze otáčet řezákem ručně.

151 a 152 řezáky s ráčnou

NOVINKA!

Trubky z mědi a hliníku

 10   -    3-25 mm

 15   -    5-28 mm

  20   -   16-54 mm

32910

32920

32930

118 s AUTOMATICKÝM POSUVEM 2-v-1 - 6-28mm

Ráčna 

32573

32933

127 vnitřní-vnější odhrotovač

127 vnitřní/vnější odhrotovač – 6-37mm34965

151   -   6-42 mm

152   -   6-66 mm

31632

31642

Ráčnový mechanizmus k snad-
nému a přesnému ustavení na 
trubku i otevření.

Snadné, rychlé a účinné odhrocení měděných a hliníkových trubek.

101 / 103 / 104 / 117  Mini řezáky
Snadné použití, rychlé a kompaktní řezáky trubek malých průměrů do 
nepřístupných prostor.

X-CEL® pro rychlé, učinné i 
těžké zatížení.
Obsahuje náhr. dělící kolečko a 
odhrotovač. 

Ráčnu lze použít i s mini řezákem 101.

101 - s náhradním kolečkem - 6 - 28 mm40617 32985 104 - 5-24 mm

150-L s pohybovým šroubem
Měděnou i hliníkovou trubku oddělí v několika vteřinách.

Provedení X-CEL® (náhr. dělící kolečko, beznářaďová výměna kolečka) a 
vyklápěcí odhrotovač.

150-L   -  6-35 mm66737

103 - 3-16 mm32975 97787 117 s pružinovým přítlakem - 5-24mm

RIDGID® Dělení trubek



Trubky plastové a vícevrstvé

NOVINKA!

NOVINKA!

RC-1625 Nůžky s krokovým mechanizmem

Nový Evropský standard pro dělení všech typů vícevrstvých a plastových 
trubek.

Výkonný X-CEL® břit v kombinaci s krokovým mechanizmem šetří čas a úsilí.

RC-1625 -  3 - 42 mm23498

151-ML
Řezák s ráčnou konstruovám pro dělení vícevrstvých trubek do 50mm.
Profesionál si jej ihned vybere pro vícevrstvé trubky!

151-ML   -   10-50 mm66747

RC-2375

PC-1375 ML

Snadné, rychlé dělení plastových a vícevrstvých 
trubek jednou rukou!

Krokový mechanizmus s X-CEL® břitem, který je 
potažen teflonem pro snadnější dělení.

Dělí plastové i vícevrstvé trubky jedním střihem!

Automatické nastavení na trubku, obsahuje kalibr 
pro zajištění kruhového průřezu oddělené vícevrstvé 
trubky.

RC-2375    -  12-63 mm 

PC-1375 ML - 3-35 mm

30088

23493

PC-1250 ML
Dělí trubky jedním střihem, otočný břit broušený z obou  
stran pro delší životnost.

PC-1250    -    3-42 mm 23488

RIDGID® Dělení trubek

22948
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223S a 227S odhrotovač trubek z nerezové oceli

Špičkový odhrotovač s tvrzenými ocelovými břity pro vniřní i vnější 
odhrocení trubek z nerezové oceli.

Oba odhrotovače obsahují integrované měrky pro snadné určení velikosti 
trubky.

151 CSST řezák

Konečné skutečné řešení na dělení vlnitých trubek z nerezové oceli (CSST)!

Tento nový ráčnový řezák má speciální “plovoucí” uložení dělícího kolečka, 
které eliminuje zvlnění trubky a  zajišťuje dokonalé oddělení.

151 CSST řezák - 9,5 - 25,5 mm32078

 35S   -   6-35 mm29963

35S

Trubky z  ocel i  a  nerezové ocel i

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

Řezák s pohybovým šroubem, se šesti opěrnými válečky  
pro minimalizaci tření a urychlení dělení trubek z nerezové oceli.

Rychle vyměnitelné dělící kolečko osazené ložisky pro změnšení odporu  
a zvýšení kvality dělení. Obsahuje náhr. dělící kolečko, ergonomickou  
hlavici šroubu.

65S   -      6-65 mm31803

65S

Skutečný expert na dělení trubek z nerezové oceli!

Bezkonkurenční rychlost a kvalita dělení, ráčnový mechanizmus.  
Využívá stejné dělící kolečko jako 35S, obsahuje náhr. dělící kolečko.

223S    -   6-36 mm29983

29993 227S    -  12-54 mm

RIDGID ®  Dělení trubek
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