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Ceny jsou platné od 01-03-2012 do 31-12-2012*
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P-TEC 5000
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€ 24,99
bez DPH

NA 50 MM TRUBKY!

Řezák plastových odpadních trubek P-TEC 5000

Řeže, odjehluje, úkosuje tenkostěnné plastové trubky jedním krokem a během několika málo sekund!
Po představení řezáku P-TEC 3240, prvního řezáku svého druhu, který nabízí bezproblémové možnosti čistého, rychlého a přímého řezu na 32
a 40 mm plastových odpadních trubkách, společnost RIDGID® nyní rozšiřuje svou nabídku s pomocí zcela nového modelu P-TEC 5000...pro
řezání 50 mm trubek!
Model P-TEC 5000 umožňuje obsluze řezat 50 mm PVC / PP a PE trubky daleko rychleji a čistěji než pomocí pilky. Nepotřebujete další nástroj na
odjehlování a úkosování, protože se provádí automaticky najednou s vlastním řezáním!
Model P-TEC 5000 je navržen se systémem otevřeného otvoru, který:
• snižuje ruční sílu potřebnou k řezání trubek;
• zcela eliminuje posun na trubce;
• a také umožňuje řezání 50 mm odpadních trubek s dvěma přírubami.
Produkt ................................... RIDGID® P-TEC 5000
Kat. č. ...................................... 40868
Hmotnost..................................0,3 kg
Průměr......................................pouze 50 mm
Tloušťka stěny..........................< 2,5 mm
Určeno pro materiály................PVC / PP / PE
Dále k dostání ....................... RIDGID® P-TEC 3240
Kat. č. ...................................... 37463
Průměr......................................32 a 40 mm
*Změny cen vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dodavatel

Ostatní nástroje RIDGID® na dělení a odhrotování trubek

P-TEC 3240

Automatický
posuv 118
AUTOFEED®

Řezák plastových odpadních trubek
32 a 40 mm

Mini řezák 2 v 1 pro průměr
6-28 mm

37463

32573

PC-1375 ML

RC-2375

Ruční pákové nůžky na plastové
a vícevrstvé trubky
3-35 mm

Nůžky s rohatkovým mechanismem
pro velký průměr plastových
a vícevrstvých trubek
12-63 mm

RC-1625

150-L

Nůžky s rohatkovým mechanismem
na plastové a vícevrstvé trubky
3-42 mm

Zatahovací řezák na trubky
z neželezných kovů
6-35 mm

23498

66737

227S

65S

Odhrotovač na trubky i nerezové
12-54 mm

Řezák nerezových trubek
6-65 mm

29993

31803

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.ridgid.eu

Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace.
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