
Korszerű megoldások  
minden tipusú 
cső vágásához

Csővágók



10 / 15 / 20 csavaros előtolású 
csővágók

118-as  
2 az 1-ben törpe  vágó

Tartós csővágók csavaros
előtolással stabil, sima
vágásokhoz.

Valamennnyi model
összecsukható dörzsárral van
felszerelve.

A  118-as törpe vágó, együtthasználva eltávolítható  
racsnis fogantyújával a lehetõ leghatékonyabb 
megoldást biztosítja olyan szûk helyeken, ahol a 
vágókat nem lehet kézzel forgatni.

151 és 152 gyors működésű 
csővágók

ÚJ !

Réz- és alumínium csővágás 

 10   -    3-25 mm

 15   -    5-28 mm

  20   -   16-54 mm

32910

32920

32930

118-as 2 az 1-ben törpe vágó - 6-28mm

racsnis fogantyú

32573

32933

127 Külső-belső sorjázó

127 Külső-belső sorjázó - 6-37mm34965

151   -   6-42 mm

152   -   6-66 mm

31632

31642

Gyors működésű rendszer azonnali és 
precíz beállításához a csõ átmérõjére.
Réz, alumínium, sárgaréz és más típusú 
csövekhez gyors, hatékony sorjázásra
tervezve.

Réz, alumínium, sárgaréz és más típusú csövekhez gyors, hatékony sorjázásra 
tervezve.

101 / 103 / 104 / 117  Törpe csővágók
Egyszerű használatú, gyors és kompakt csővágók szűk helyekhez vagy kis
átmérőjű csövekhez.

X-CEL™ technologiával gyors hatékony és 
hosszú élettartamú használathoz. Csere 
vágóéllel és összecsukható dörzsárral  
felszerelve.

Használható a 101-es törpe vágóval is.

101 - csere görgővel - 6-28mm40617 32985 104 - 5-24mm

150-L Zárt előtolású csővágó
Másodpercek alatt vágja a réz és alumínium csöveket.

X-CEL™ technológiával: forgató gombjában csere vágó él, szerszám nélkül lehet
cserélni a vágó éleket. Összecsukható dörzsárral felszerelve.

150-L   -  6-35 mm66737

103 - 3-16mm32975 97787 117 Gyors előtolás - 5-24mm

RIDGID® Csővágók



Műanyag- és többrétegűcső vágók

ÚJ !

ÚJ !

RC-1625 kerepes vágó

Európa új mércéje valamennyi mûanyag és többrétegû csõ vágásához.

Erős X-CEL™ pengéje, valamint kerepes mechanizmusának köszönhetően, időt
lehet spórolni és kevesebb nyomóerő szükséges.

RC-1625 -  3-42 mm23498

151-ML
Gyors működésű csővágó kimondottan többrétegű csővekhez 
50mm-ig. A szakértő első választása többrétegű csövek vágására!

151-ML   -   10-50 mm66747

RC-2375

PC-1375 ML

Egy valóban kompakt műanyagcső vágó gyors 
használatra egy kézzel

Gyors kerepes rendszerével, valamint X-CEL™   
teflon bevonatú vágópengéjével kitûnõ teljesítményt 
biztosít.

Egyetlen ütemben vág műanyag és többrétegű
csöveket!

Rugós fogantyújának köszönhetően automatikusan
ráfekszik a csőre és eltávolítható adapterje rögtön
újrakerekíti a többretegű csöveket.

RC-2375    -  12-63 mm 

PC-1375 ML - 3-35 mm

30088

23493

PC-1250 ML
Sokoldalú együtemű csővágó, megfordítható pengéje, 2-szeres penge
életet biztosít.

PC-1250    -    3-42 mm 23488

RIDGID® Csővágók

22948
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Ridge Tool Europe

Interleuvenlaan 50

3001 Leuven - Belgium

T: +32 (0)16 380 380

www.ridgid.eu

Magyarország: Camil Aliman

Mob: +4 (0)72 007 2588

camil.aliman@emerson.com

Magyar nyelvű ügyfélszolgálat:

T: +4 (0)364 731 208

223S és 227S Rozsdamentes acél sorjázók
Első osztályú sorjázok edzett acélkúppal, rozsdamentes acélcsövek
külső és belső sorjázására.

Mindkét sorjázó beépített mérőlappal rendelkezik a csövek átmérőjének
könnyű megállapítására.

151 CSST csővágó
Egy igazán jó megoldás hullámos rozsdamentes acélcsövek  
(CSST) vágására.

Az új CSST vágó stabilan követi a hullámokat a csöveken beépíett irányító
görgői segítségével.

151 CSST csővágó - 9,5 - 25,5 mm32078

 35S   -   6-35 mm29963

35S

Acél-és rozsdamentes acélcsövek megmunkálása

ÚJ !

ÚJ !

ÚJ !

A 35S csavaros előtolású csővágó 6 egyedi csapággyal rendelkezik
a súrlódás csökkentése és a vágósebesség növelése érdekében.

A gyorsan cserélhető vágó penge 2 oldalsó csapágya maximális minőséget
biztosít minden vágásnál. Az ergonómikus forgató gomb pót vágópengét
tartalmaz.

65S   -      6-65 mm31803

65S
Valódi szakértõ nagyméretû rozsdamentes acélcsövek  
vágásában.

Az X-CEL™ technológia összes előnyeit, illetve rugós visszatolását kihasználva
páratlan vágási sebességet és minõséget biztosít. Ugyanazt a hatékony
vágópengét használja, mint a 35S. Forgató gombja pót vágópengét tartalmaz.

223S    -   6-36 mm29983

29993 227S    -  12-54 mm

RIDGID® Csővágók


