
Univerzální vnitřní & vnější odhrotovače
Snadné a rychlé odhrotování Ø 4 - 54 mm (1/8 - 2”)

Na měděné, ocelové trubky a trubky z ušlechtilé oceli, s broušeným 
ostřím z tvrzené speciální oceli, plynulá práce

Odhrotovací adaptér I / II
Adaptér k použití na vnitřní a vnější odhrotování 
s aku šroubovákem nebo vrtačkou

Popis produktu

PŘEDNOSTI

n	Užitečné řešení k vnitřnímu a vnějšímu odhrotování trubek
n	Enormní úspora času
n	Precizní odhrotování s čistými hranami s minimálním úsilím

Obj. č. 11044Obj. č. 11045

Označení kg g  Obj. č.

Odhrotovací adaptér I pro Obj. č. 1500000237 160 11044
Odhrotovací adaptér II pro Obj. č. 1500000236 280 11045

Nejlepší odhrotovací výsledky 
při nízkých otáčkách!

Odřezávací technika 
Odhrotování, úkosovací zařízení & kalibrace   

Obj. č. 11006 Obj. č. 1500000236Obj. č. 1500000237

          
Označení mm Coul    Obj. č.

Vnitřní a vnější odhrotovač na měď a plasty   4 - 36 1/8 -1.3/8” 30 1 25 11006
Vnitřní a vnější odhrotovač na měď a INOX (ušlechtilou ocel)   6 - 35 1/4 -1.3/8” 100   1500000237
Vnitřní a vnější odhrotovač na měď a INOX (ušlechtilou ocel) 10 - 54 1/2 -       2” 390   1500000236

kg g

GRATFIX HSS/UNIGRAT
Odhrotovač 

PŘEDNOSTI

n	Výměnné čepele
n	GRATFIX s prostorem pro uložení čepelí
n	Prohloubená rukojeť se na konci zdvihá, aby nedocházelo 
 k vyklouznutí odhrotovače z ruky 
n	Práce pouze jednou rukou díky vytažitelnému aretačnímu tlačítku
n	Dobrý otáčivý moment je zajištěn zahnutými plochami
n	Náhradní hroty se dají zasunout do rukojeti

Označení kg g  Obj. č.

UNIGRAT s HSS odhrotovací čepel 30  21660
GRATFIX s odhrotovací čepelí č. 1 50  21655
GRATFIX s odhrotovacími čepelemi  č. 1 - 2 - 3 80  21651

Označení kg g  Obj. č.

HSS odhrotovací čepel č. 1 Universal 10  21652
HSS odhrotovací čepel č. 2 na mosaz a litinu 10  21653
HSS odhrotovací čepel č. 3 na rovné hrany 10  21654

Ideální k odhrotování hran, trubek, plechů 
z oceli, hliníku, mosazi a mědi, na litinu 
i desky z umělé hmoty.

č. 1 (Obj. č. 21652)

č.  2 (Obj. č. 21653) č. 3 (Obj. č. 21654)

UNIGRAT (Obj. č. 21660)

GRATFIX HSS (Obj. č. 21655)

28


