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Označení mm Coul    Obj. č.

MINI MAX 3 - 28 1/8 - 1.1/8” 270 1 4 70015
Náhradní řezací kolečko   20 1(5)  070017D
Náhradní osa      5 1  70041

42 mm58 mm
2.1/4"

kg g

MINI MAX
Odřezávač měděných trubek Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8”)

Ergonomický design základního tělesa i kolečka, s opěrkami 
na ruce pro využití při otáčívých pohybech

MINICUT I PRO / II PRO
Odřezávač měděných trubek Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8”)

PŘEDNOSTI 

n	Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
n	Praktické zhotovení s velmi malým pracovním poloměrem 
 38 mm (1.1/2”) u modelu I PRO nebo 42 mm (1.5/8”)u modelu 
 II PRO umožňuje práci na velmi obtížně přístupých místech
n	Snadná regulace tlaku díky velkému vroubkovanému kolečku 
 a praktickému tvaru zhotovení 
n	Dva opěrné válečky se zápichem umožnující řez v těsné 
 blízkosti lemu
n	Monobloková konstrukce umožnujě přesné vkládání trubek

          
Označení mm Coul    Obj. č.

MINICUT I PRO 3 - 16 1/8 - 5/8” 115  1 4 70401
MINICUT II PRO 6 - 22 1/4 - 7/8” 125  1 4 70402
Náhradní řezací kolečko    20 1(5)  070017D
Náhradní osa      5 1  70041

          
Označení mm Coul    Obj. č.

MINICUT 2000  6 - 22 1/4 - 7/8” 140  1 4 70105
Náhradní řezací kolečko     20 1(5)  070017D
Náhradní osa      5 1  70041

MINICUT 2000
Odřezávač měděných trubek Ø 6 - 22 mm (1/4 - 7/8”)

Ergonomický design základního tělesa i kolečka, s opěrkami na ruce 
pro využití při otáčívých pohybech PŘEDNOSTI 

n	Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
n	Praktické zhotovení s malým pracovním poloměrem (45 mm   
 příp. 1.3 / 4”) umožnuje práci na obtížně přístupných místech
n	Snadná regulace tlaku díky velkému vroubkovanému kolečku 
 a praktickému tvaru zhotovení  
n	Dva opěrné válečky se zápichem umožnující řez v těsné 
 blízkosti lemu

PŘEDNOSTI 

n	Na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
n	Praktické zhotovení s velmi malým pracovním poloměrem 
 (58 mm příp. 2.1 / 4”) umožňuje práci na velmi obtížně 
 přístupých místech
n	Snadná regulace tlaku díky velkému vroubkovanému kolečku 
 a praktickému tvaru zhotovení 
n	Dva opěrné válečky se zápichem umožnující řez blízko šroubení
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Ideální na servisní opravy!

Odřezávací technika 
Ruční odřezávání kovu 
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