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Pipe Bench 170

Váha   12,1 kg 

Délka  1180 mm–2510 mm 

Výška  700 mm 

Pracovní výška  875 mm–1030 mm 

Rozsah  15 mm–170 mm  

Maximální zatížení    100 kg 

Maximální délka trubky 3000 mm 

Materiál  ocel, hliník, plast

PipeBench příslušenství
1. Podpěra drží trubku a umožňuje pohyb při jejich řezání. 
 Řezání se odehrává uprostřed 2 párů podpěr. 
 Max. průměr trubky je 170 mm.

2. Řetězový svěrák se používá k ukládání trubek napevno ke stojanu,  
 například při řezání závitu anebo při sváření dílů dohromady. 

3. Zásobník na třísky se používá, když nechcete udělat nepořádek  
 v pracovním prostředí, ve kterém pracujete. Sbírá co nejvíce úlomků 
 při řezání potrubí anebo při řezání závitů. 

4.  Pracovní stůl se používá při nejrůznějších druzích prací. Může nést  
 balení dílů atd. Můžete do něj vyvrtat otvory pro montáž svěráku atd.  
 Dim: 400 mm x 250 mm.

PipeBench 170 set pro řezání
  Stolík na trubky 170 (1ks)
  Podpěry pod trubky (4ks)
  Taška na příslušenství (1ks)

PipeBench 170
PipeBench 170 je opravdový přítel při rekonstrukcích a je také velmi užitečný na montáže. Je lehký a jednoduše 
přenosný kdekoli potřebujete pracovat s trubkami. Pokud si zvolíte jakoukoli kombinaci, dostanete užitečnou tašku 
přes rameno na přenášení příslušenství, stejně jako další nářadí, které potřebujete při práci s trubkami.

PipeBench 170 set 
pro upnutí a řezání
  Stolík na trubky 170 (1ks)
  Podpěry pod trubky (4ks)
  Taška na příslušenství (1ks)
  Řetězový svěrák (1ks)

PipeBench 170 kompletní set
  Stolík na trubky 170 (1ks)
  Podpěry pod trubku (4ks)
  Taška na příslušenství (1ks)
  Řetězový svěrák (1ks)
  Pracovní stolík (1ks)
  Zásobník na piliny (1ks)
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PipeCut V1000 BATTERY

Baterie        18 V | 4,0 Ah | Li-ion

Napájení nabíječky      100 –240 V | 50–60 Hz 

Maximální rychlost  3500 ot/min 

Průměr kotouče  155 mm

Upínací otvor  65 mm

Další epizoda nové éry pro řezání trubek
Bateriová verze přenosné pily ventilačního potrubí je nyní 
dostupná. Obrovský rozsah (75 mm – 1000 mm) pro řezání 
spirálového potrubí na jakémkoli místě, bezpečně a rychle. 
18V / 4,0 Ah baterie umožňuje uživateli provádět mnoho řezů 
před tím, než bude nutné nabíjet. PipeCut V1000 Battery je 
extrémně lehká, abyste si ji mohli přenést na řezání trubek na 
jakémkoli místě.

SET OBSAHUJE:
PipeCut V1000 BATTERY pilu, kotouč Cermet V155, 
tašku přes rameno, 2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion baterie a 
nabíječku, návod, imbusový klíč 5mm, DVD disk.
EXTRA NABÍDKA: podpěry trubek 3x
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ČEPELE PRO PipeCut V1000 BATTERY – více na straně 18

PipeCut V1000 BATTERY Další episoda 
nové éry

18 V BATERIÍ POHÁNĚNÝ MODEL
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HMOTNOST                  ROZSAH POUŽITÍ                      MAX. TLOUŠŤKA STĚN                   VHODNÉ PRO                      BATERIE

18 V 4,0 Ah
Li-ion


