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Käännettävät yleistartuntaelementit mahdollistavat puristuksen joka 
asennossa. Pihdissä on hoikka pää, pieni pään leveys, sekä käännettävät 
tartuntaelementit, jonka vuoksi se on ihanteellinen työkalu ahtaisiin tiloihin. 
QuickSet-pika-asetus. Lisätoiminto: Irrota letkut varovasti hammastetulla 
tartuntaleualla. Valmistettu kromivanadiumteräksestä, taottu ja öljykarkais-
tu.

Käännettävät yleistartuntaelementit mahdollistavat puristuksen joka 
asennossa. Pihdissä on hoikka pää, pieni pään leveys, sekä käännettävät 
tartuntaelementit, jonka vuoksi se on ihanteellinen työkalu ahtaisiin tiloihin. 
Lisätoiminto: Irrota letkut varovasti hammastetulla tartuntaleualla. Valmis-
tettu kromivanadiumteräksestä, taottu ja öljykarkaistu.

Lukitustoiminto mahdollistaa molempien käsien irroittamisen pihdeis-
tä puristettaessa. Käännettävät yleistartuntaelementit mahdollistavat 
puristuksen joka asennossa. Pihdissä on hoikka pää, pieni pään leveys, 
sekä käännettävät tartuntaelementit, jonka vuoksi se on ihanteellinen 
työkalu ahtaisiin tiloihin. QuickSet-pika-asetus. Lisätoiminto: Irrota letkut 
varovasti hammastetulla tartuntaleualla. Valmistettu kromivanadiumte-
räksestä, taottu ja öljykarkaistu.

Klikattavien siteiden avaamiseen ja sulkemiseen. Pyörivät tartuntaleuat 
mahdollistavat puristuksen joka asennossa. Pihdissä on hoikka pää, 
pieni pään leveys, sekä käännettävät tartuntaelementit, jonka vuoksi 
se on ihanteellinen työkalu ahtaisiin tiloihin. Lisätoiminto: Irrota letkut 
varovasti hammastetulla tartuntaleualla. Valmistettu kromivanadiumte-
räksestä, taottu ja öljykarkaistu.

Letkunsidepihti 250 mm
Jousityyppi- Max. 70 mm

Letkunsidepihti 180 mm
Jousityyppi- Max. 50 mm

Letkunsidepihti 250 mm
Lukitsimella

Letkunsidepihdit
Klikattaville letkusiteille

Hinnat loppukäyttäjähintoja.
Voimassa 30.06.2022 asti.

Putkileikkuri 185 mm
Putkileikkuri monikerros- ja paineilmaletkuille

Putkileikkuri 185 mm
Putkileikkuri muovikomposiittiputkille 12-25mm

Täydellinen leikkaustulos: yleiskäyttöinen putkileikkuri ammattilaisille. 
isot leikkausalustan reunat kohdistavat putken automaattisesti oikeaan 
kulmaan terään nähden. Työkalun käyttö vaatii vain vähän voimaa ja se 
avautuu automaattisesti jousimekanismilla, joten se ei väsytä käsiä edes 
jatkuvassa käytössä. Helposti vaihdettavat terät. Avausjousella ja säpillä. 
Ei sovellu kaapelien leikkaamiseen. Terä kestävää erikoisterästä, öljykar-
kaistu.

Korkealaatuinen putkileikkuri: leikkaa komposiittiputkia. Siisti, tasainen 
ja purseeton leikkuupinta. Helposti vaihdettavat terät. Avausjousella ja 
säpillä. Ergonomisesti muotoillut kahvat lasikuituvahvisteisesta muovista. 
Ei sovellu kaapelien leikkaamiseen. Terä kestävää erikoisterästä, öljykar-
kaistu.

Koodi Pituus Kapasiteetti € alv.0% € alv.24%

8551250AF 250 mm 70 mm       71,13      88,20

Koodi Pituus Leikkauskapasi-
teetit (halkaisija)

€ alv.0% € alv.24%

9010185 185 mm Ø 4 – 20 mm     38,49   47,73

Koodi Pituus Leikkauskapasi-
teetit (halkaisija)

€ alv.0% € alv.24%

9025185 185 mm Ø 12 – 25 mm      46,48   57,64

Koodi Pituus € alv.0% € alv.24%

8551180C 180 mm         54,78    67,92
8551250C 250 mm         53,99    66,94

Koodi Pituus Kapasiteetti Kiinnityse-
täisyys

€ alv.0% € alv.24%

8551180A 180 mm 50 mm yli 30 mm  50,69                                                                                              62,86

Koodi Pituus Kapasiteetti Kiinnityse-
täisyys

€ alv.0% € alv.24%

8551250A 250 mm 70 mm yli 40 mm   57,10   70,80


