
Nejlehčí a nejšikovnější EXACT PipeCut 170 má široký záběr 
řezání ø15 mm – 170 mm při hmotnosti pouze 5,7 kg. Je použitelný 
na jakékoliv kovové i plastové trubky. Jeho použití je velmi pohodlné 
a jednoduché a řeže trubky neuvěřitelně rychle. 

Model
Napětí/Výkon
Napětí/Proud

Otáčky
Průměr kotouče

Kotouč vnitřní otvor
Hmotnost

Rozsah použití
Max. tloušťka stěny trubky

 

Pipecut 170
230V / 1010W
110V, 120V / 8,4 A
4000 ot/min
140 mm
62 mm
5,7 kg
15 mm – 170 mm
6 mm ocel / 14 mm plast

d = 6 mm Ocel

Ø 15 mm – 170 mm

d = 14 mm Plast

Pipe cutting system - Absolutně požárně bezpečné s Exact -                         2 roky záruka  www.exacttools.cz

Silný, lehký a přenosný EXACT PipeCut 170E je použitelný pro 
jakékoliv kovové i plastové trubky. Díky regulaci otáček a vysokému 
krouticímu momentu je ideální pro řezání ocelových, nerezových a 
litinových potrubí. Nabízí perfektní konečné opracování pro použití fitinků 
nebo tvarovek.

Model
Napětí/Výkon
Napětí/Proud

Otáčky
Průměr kotouče

Kotouč vnitřní otvor
Hmotnost

Rozsah použití
Max. tloušťka stěny trubky

 

Pipecut 170E
230V / 1200W
110V, 120V / 9,2 A
1600 - 3500 ot/min
140 mm
62 mm
5,7 kg
15 mm – 170 mm
8 mm ocel / 14 mm plast

d = 8 mm Ocel

Ø 15 mm – 170 mm

d = 14 mm Plast

Pipe cutting system - Extrémně jednoduchý Exact -                                            2 roky záruka www.exacttools.cz

Síla navíc a široký rozsah ø 15 mm až 220 mm u EXACT PipeCut 
220E. Použitelný na jakékoliv kovové i plastové trubky. Regulace otáček 
a konstantní vysoký krouticí moment. Díky robustnímu provedení a 
vhodné konstrukci je předurčen pro univerzální použití v dílně i v terénu.   

Model
Napětí/Výkon
Napětí/Proud

Otáčky
Průměr kotouče

Kotouč vnitřní otvor
Hmotnost

Rozsah použití
Max. tloušťka stěny trubky

 

Pipecut 220E
230V/ 1200W
110V, 120V/ 9,2 A
1600 – 3500 ot/min
140 mm
62 mm
6,0 kg
15 mm – 220 mm
8 mm ocel / 14 mm plast

d = 8 mm Ocel

Ø 15 mm – 220 mm

d = 14 mm Plast

Pipe cutting system - Jedinečné inovace z Finska -                                             2 roky záruka www.exacttools.cz

Nejúčinnější řezání trubek se silným EXACT PipeCut 280E. Je ideální 
pro řezání ocelových trubek s jeho dvoustupňovou regulací otáček, 
konstantním krouticím momentem a silným motorem. Funguje perfektně i 
na nejtvrdší litinové potrubí. Je vhodný i na plastové potrubí, protože 
dokáže rozřezat i velmi tlusté stěny a je připojitelný k vysavači.

Model
Napětí/Výkon
Napětí/Proud

Otáčky
Průměr kotouče

Kotouč vnitřní otvor
Hmotnost

Rozsah použití
Max. tloušťka stěny trubky

 

Pipecut 280E
230V/ 1750W
110V, 120V/ 15 A
I. 2900 ot/min, II. 3900 ot/min
165 mm
62 mm
9,0 kg
40 mm – 280 mm
10 mm ocel / 38 mm plast

d = 10 mm Ocel

Ø 40 mm – 280 mm

d = 38 mm Plast

Pipe cutting system - Rychlé a přesné řezání s Exact -                                       2 roky záruka www.exacttools.cz

Největší a univerzální EXACT PipeCut 360E. Díky svým charakteristikám 
včetně dvoustupňové regulace otáček motoru, konstantního vysokého krouticího 
momentu, plynulého rozběhu motoru a automatické ochrany proti přetížení 
motoru řeže lehce i nejhouževnatější tvárnou litinu. Když řeže plasty, je 
připojitelný na vysavač a neznečistí okolí plastovými pilinami. Jeho robustní 
konstrukce mu umožňuje použití v nejnáročnějších situacích.

Model
Napětí/Výkon
Napětí/Proud

Otáčky
Průměr kotouče

Kotouč vnitřní otvor
Hmotnost

Rozsah použití
Max. tloušťka stěny trubky

 

Pipecut 360E
230V/ 1750W
110V, 120V/ 15 A
I. 2900 ot/min, II. 3900 ot/min
165 mm
62 mm
13,5 kg
75 mm – 360 mm
10 mm ocel / 38 mm plast

d = 10 mm Ocel

Ø 75 mm – 360 mm

d = 38 mm Plast

Pipe cutting system - Vždy rovné a čisté konce trubek -                                     2 roky záruka www.exacttools.cz

Unikátní metoda k řezání trubek
Exact pipe cutting systém je navržen a vyroben pro profesionální používání. Všechny řezačky trubek jsou lehké, 
snadno se přenášejí a provoz na místě je velmi dobrý. Můžete použít Exact řezné pily na řezání oceli, mědi, 
plastů, litiny, nerezové oceli a vícevrstvých trubek. V našem sortimentu máme také speciální pily na trubky pro 
řezání ventilačních trubek a pro řezání a srážení hran plastových trubek v jednom procesu. Náš pipe cutting 
systém se používá již více než 10 let a naše patentovaná technologie byla použita globálně v mnoha světově 
proslulých značkách. Pipe cutting systém je vše, co potřebujete v jedné praktické tašce.

Perfektní konečný řez je připraven ke svařování nebo připojení  
Při svařování potrubí je velmi důležité mít rovné a čisté konečné řezy. Se systémem Exact jsou splněné všechny 
tyto potřeby. Trubky jsou okamžitě připraveny pro svařování nebo připojení. Exact pily jsou neuvěřitelně rychlé. 
Řezání trubky s průměrem 170 mm a tloušťkou stěny 5 mm trvá méně než 20 sekund. Exact systém je také 
požárně bezpečný, úsporný a velmi bezpečný pro uživatele v pracovním prostředí. Každý model má velký řezný 
rozsah a jeden člověk snadno zvládne řezat velké trubky úplně sám. Připojte se ke spokojeným Exact 
uživatelům.
  

Pipe cutting system - Oceněná patentovaná inovace z Finska - www.exacttools.cz

Evoluce řezání trubek

EXACT Bevel disk – kuželový disk na sražení hran 15º plastových trubek
Nastavitelný nástroj ke srážení hran plastových trubek od ø 60 mm do 125 
mm. Je použitelný s jakýmkoliv utahovákem s 13mm sklíčidlem.
Trvá to jen několik sekund – kvalitně srazit hranu a kolmo zarovnat 
konec potrubí. Kuželový disk je snadno ovladatelný. Nasazením do 
akumulátorové vrtačky máte v ruce účinný nástroj. Požadovaný rozměr 
potrubí nastavíte velmi jednoduše - měřidlo je v nástroji (i mm a palce). 
Nechte vrtačku běžet v nízkých otáčkách a nasaďte disk na potrubí. 
Trvá to fakt jen několik sekund...

Pipe cutting system - Efektivní nářadí pro sanitární trubky -                                2 roky záruka www.exacttools.cz

Exact má širokou škálu speciálně navržených pilových kotoučů pro 
řezání. Vysoká kvalita řezných čepelí je navržena pro složité účely a pro 
složité řezné stroje. Se správnou čepelí dosáhnete optimálních výsledků 
řezání. 

Pipe cutting system - Oceněný špičkový design z Finska - www.exacttools.cz

140 x 62 x 1.8 x 1.4 x 46
140 x 62 x 1.8 x 1.4 x 46
140 x 62 x 2.0 x 1.8
140 x 62 x 2.0 x 1.8
165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52
165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52
165 x 62 x 2.0 x 1.8
165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 40
155 x 65 x 1.6 x 1.4 x 58
150 x 62 x 1.8 x 1.4 x 40
148 x 62 x 2,0/30,0 x 40/8

ocel, měď, plast
ocel, nerez, měď, plast
litina
litina (šedá)
ocel, měď, plast  
ocel, nerez, měď, plast
litina (šedá, tvárná)
plast (PE, PP, PVC atd.)
tenkostěnné ventilační trubky
plast (PE, PP, PVC atd.)
plast (PE, PP, PVC atd.)

PC 170, 170E, 220, 360
PC 170, 170E, 220, 360
PC 170, 170E, 220, 360
PC 170, 170E, 220, 360
PC 280E, 360E
PC 280E, 360E  
PC 280E, 360E
PC 280E, 360E
PC V1000
PC P400, 360
PC P400

TCT 140
Cermet 140
Diamond 140
Diamond X140
TCT 165
Cermet 165
Diamond X165
TCT P165
Cermet V155
TCT P150
Cut Bevel

Vše, co potřebujete, v jedné tašce
Exact pipe cutting systém je navržen a vyroben pro profesionální 
používání. Nářadí je lehké a snadno se přenáší. Balení obsahuje 
tašku přes rameno, pilu na trubky, válečkové podpěry a pilový 
kotouč, imbusové klíče na výměnu kotoučů a úpravu pil, návody k 
obsluze a ukázkové DVD video s instrukcemi.

Exact PipeCut 280E taška obsahuje:

1. PipeCut tašku na rameno
2. Exact PipeCut 280E pilu na trubky
3. Válečkové podpěry 4 ks
4. Manuál
5. Imbusové klíče 5 mm a 2 mm pro stroje
6. TCT kotouče Ø 165 mm pro stroje
7. DVD obsahuje video a instrukce

Pipe cutting system - Unikátne inovácie z Fínska - www.exacttools.cz

Distributor:

Odříznutí trubky a sražení hrany v jednom procesu. EXACT PipeCut 
P400 to předvádí unikátní metodou. Stačí jen odříznout plastovou trubku a 
hrana je sražena do 15º úhlu. Samozřejmě PipeCut P400 je možné použít i 
pro samostatné odříznutí trubky nebo na samostatné sražení hrany.

Pipecut P400
230V/ 1010W
110V, 120V/ 8,4 A
4000 ot/min
148/ 150 mm
62 mm
6,0 kg
100 mm – 400 mm
25 mm řez  / 22 mm c. b.

d = 25 mm / 22 mm

Ø 100 mm – 400 mm

Pipe cutting system - Obrovský rozsah řezání jedním strojem -                         2 roky záruka www.exacttools.cz

Model
Napětí/Výkon
Napětí/Proud

Otáčky
Průměr kotouče

Kotouč vnitřní otvor
Hmotnost

Rozsah použití
Max. tloušťka stěny trubky

 

Nová doba pro řezání vzduchotechnických trubek. EXACT V1000 
nabízí jednoduché řešení a použití na dělení širokého rozsahu dimenzí. 
Odříznutý konec je rovný a opracovaný k okamžitému zapojení. Jako 
doplňkové příslušenství je možné použít válečkové podpěry na trubky od ø 
75 mm do 1000 mm.

Pipecut V1000
230V/ 1010W
110V, 120V/ 8,4 A
4000 ot/min
155 mm
65 mm
6,0 kg
75 mm – 1000 mm
1,5 mm / 6 mm

Pipe cutting system - Unikátní řešení pro instalatéry -                                         2 roky záruka www.exacttools.cz

Model
Napětí/Výkon
Napětí/Proud

Otáčky
Průměr kotouče

Kotouč vnitřní otvor
Hmotnost

Rozsah použití
Max. tloušťka stěny trubky
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