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Kat.č. 59173
Lisovačka RIDGID RP 241 + čeľuste TH16-20-26

Lisovačka RIDGID RP 241

Lisovačka 
RIDGID RP 240 Kat.č. 59158

Lisovačka RIDGID RP 241 + čeľuste V15-22-28

Kat.č. 59213
Lisovačka RIDGID RP 240 + čeľuste TH16-20-26

Kat.č. 59198
Lisovačka RIDGID RP 240 + čeľuste V15-22-28

Akumulátorová MINI lisovačka RP 241 alebo 240
• rozsah lisovania 10-35 mm,
• vysoký servisný interval, až po 32 000 cykloch,
• ACC - automatický spätný chod lisu,
• 2 akumulátory v balení,
• v setoch s čeľustami na plasthliník, meď a oceľ,
• indikácia batérie, nesprávneho upnutia čeľuste, upozornenie na servis,
• pripojenie na bluetooth, možnosť spárovať s aplikáciou pre sledovanie
počtu lisov, či pohybu.

AKCIA

1 359 €1 576 €

1 359 €1 576 €

1 359 €1 576 €

1 359 €1 576 €

LISOVAČKY

RIDGID
LISOVAČKY

Servisný interval až po 
min. 32 000 cykloch,
Výkonné akumulátory,
V setoch s čeľusťami,

Kat.č. 43283
Lisovačka RIDGID RP 340-C 

Sieťová lisovačka RP 340-C do 108 mm
• rozsah lisovania 10-108 mm,
• vysoký servisný interval, až po 42 000 cykloch,
• ACC - automatický spätný chod lisu,
• kompatibilná s čeľusťami iných výrobcov,
• kompatibilná s 18 V akumulátormi MAKITA, možnosť vytvorenia akku lisovačky,
• indikácia batérie, nesprávneho upnutia čeľuste, upozornenie na servis a iné,
• lisovačka dostupná aj v akumulátorovom prevedení. V setoch s čeľustami
na plasthliník, meď a oceľ.

AKCIA

1 390 €
1 499 €1 676 €

1 187 €
Lisovačka RIDGID RP 340-C + 3 čeľuste
V15-18-22 (kat.č. 43288)     TH16-20-26 (kat.č. 43308)
V15-22-28 (kat.č. 43293)     TH16-18-20 (kat.č. 43303)
V18-22-28 (kat.č. 43298)     U16-18-20 (kat.č. 43313)
                                               U16-20-25 (kat.č. 43318) 

Stiahnite si zdarma aplikáciu RIDGID Link™ pre Android a iOS.
Bluetooth® pripojenie k vašim RP 240 a RP 241 pre ľahšiu 
diagnostiku a správu lisovačiek.

• počet lisovacích cyklov (celkovo, denne),
• GPS poloha lisovačky,
• vyhľadávač servisného centra, 
• prístup k návodom online. www.ridgidtools.sk



100,50 €

100,50 €

100,50 €

100,50 €

Rezák na Cu-Inox do 35 mm, model 150LS
• meď, plasthliník, uhlíková oceľ a nerez,
• X-CEL (náhradné rezné koliesko),
• uzavretý posuv - zamedzenie zanesenia,
• vnútorný odhrotovač.
Kat.č. 66742 49,15 €

Rezák na Inox do 35 mm, model 35S
• rezák špeciálne na nerezovú oceľ, vhodný
aj na uhlíkovú oceľ, tenkostennú oceľ, meď.
• X-CEL (náhradné rezné koliesko),
• 6 ložísk pre uľahčenie rezania nereze.
Kat.č. 29963 65,52 €

Rezák na Inox do 65 mm, model 65S
• rezák špeciálne na nerezovú oceľ,  vhodný
aj na uhlíkovú oceľ, tenkostennú oceľ, meď.
• X-CEL (náhradné rezné koliesko),
• 12 ložísk pre uľahčenie rezania nereze.
Kat.č. 31803 97,35 €

Model P-TEC 5000 (50 mm)
• rezák na odpadové PVC a PP rúry,
• rýchly rovný rez s automatickým 
vytvorením úkosu.
Kat.č. 40868 28,32 €

Model P-TEC 3240 (32 a 40 mm)
• rezák na odpadové PVC a PP rúry, 
• rýchly rovný rez s automatickým 
vytvorením úkosu.
Kat.č. 37463 28,32 €

NAJŽIADANEJŠIE

Rezák s račňou na Cu do 28 mm, model 118
• ideálny na meď,
• AUTOFEED, X-CEL (náhradné rezné koliesko)
• 2 v 1 - možnosť použiť ako rezák s račňou 
alebo mini rezák samostatne.
Kat.č. 32573

Vyberateľný
Mini rezák 41,76 €

Nožnice na plasty do 63 mm, model RC-2375
• plasty a viacvrstvové rúry,
• nožnice s viackrokovým mechanizmom,
• rýchlo vymeniteľná čepeľ
potiahnutá teflónom, 
• pevné hliníkové telo poskytuje ľahký, presný rez.
Kat.č. 30088 125,60 €
Nožnice na plasty do 35 mm, model 1435N
• pištolové nožnice vhodné na plastové 
a plasthliníkové rúry,
• ľahký prevod, 
• ostrý hrot čepele.
Kat.č. 26821 42,64 €

Nožnice na plasty do 42 mm, model RC-1625
• plasty a viacvrstvové rúry,
• nožnice s viackrokovým mechanizmom,
• rýchlo vymeniteľná čepeľ X-CEL,
• pevné hliníkové telo umožňuje ľahký, presný rez.
Kat.č. 23498 64,60 €

MERACIE PRÍSTROJE

NAJŽIADANEJŠIE REZÁKY NA RÚRY

Kat.č. 36163

Detektor horľavých plynov micro CD-100
• rýchla detekcia prítomnosti horľavých plynov,
• určený pre detekciu metánu, propánu, butánu, etanolu, 
amoniaku, vodíka a mnohých ďalších horľavých plynov,
• zabezpečuje správnu montáž plynových potrubí, revízie pre potrebu 
údržby a opráv a dokáže rýchlo odhaliť netesnosti horľavého plynu.

Vlastnosti:
• detekčný rozsah: 0 až 6400 ppm,
• automatická kalibrácia,
• vizuálne, zvukové, vibračné signály,
• dodávané s púzdrom a baterkami.

99 €

Kat.č. 36158

Vlastnosti:
• dosah 50m,
• meranie v stopách, metroch,
• dodávané s púzdrom, remienkom
a baterkami.

Laserový diaľkomer micro LM-100
• jednoduché, rýchle a presné meranie vzdialeností,
• displej zobrazuje 3 posledné merania a má pamäť na posledných
20 meraní,
• umožňuje zložitejšie výpočty plochy, objemu či nepriamych výpočtov.

99 €

Kat.č. 36798

Vlastnosti:
• rozsah teploty -50º do 1200ºC,
• batéria (1x9V) zahrnutá v balení.

Bezkontaktný infračervený teplomer micro IR-200
• vytvára jednoduché a rýchle meranie teploty povrchu jedným stlačením,
• možnosť merania teploty prakticky na každom povrchu,
• akustický a vizuálny alarm vás rýchlo upozorní pri teplotách mimo vášho 
rozsahu, ktorý si nastavíte. 99 €

Kat.č. 38758

Samonivelačný krížový mikrolaser CL-100
• okamžité premietanie výborne viditeľné zvislé a vodorovné linky,
• otočná základňa 360°, dosah 30 m, 
• výškovo nastaviteľná trojnožka, ochranné okuliare a kufrík v cene. 99 €

Americký výrobca strojov a náradia 
na opracovanie rúr, inšpekčiu 
a čistenie kanalizácií.

Predvedenie produktov u Vás
Zaškolenie obsluhy stroja
Servis na Slovensku

Rýchle dodacie lehoty
Odborné poradenstvo

www.ridgidtools.sk



Závitorez do 3”

ZÁVITOREZNÁ TECHNIKA A OLEJE

STACIONÁRNE ZÁVITOREZY AŽ DO 4”

VALCOVANIE OBVODOVÝCH DRÁŽOK

Kat.č. 44933

Ručný elektrický závitorez RIDGID 690-I do 2”
• v sete závitorezné hlavy ½"-¾"-1"-1¼"-1½"-2", oporná vidlica, kufor,
• 1020 W motor s postupným nábehom na závit,
• servisovateľná prevodovka (menšie náklady na prípadný servis)
• oporná vidlica zadržiava stroj v oboch smeroch,
• ergonomický úchop, rezanie bez námahy,
• rýchlosť 36 ot./min.

AKCIA

Závitorezné oleje
Chladia závity a rúru počas vyrezávania závitu.
Urýchľujú odber kovu, zlepšujú kvalitu závitu. Kat.č. 11931 Cena: 45,85 €

Minerálny olej RIDGID 5l
Kat.č. 15681 Cena: 12,38 €
Minerálny olej RIDGID 600 ml

999 €1 398,- €

Kat.č. 50697

RIDGID Model 300 Compact stacionárny
závitorez do 2"
• elektrický závitorez pre vysoké zaťaženie 
na výrobu závitov v dielni alebo na pracovisku,
• štandardne dodávaný s rezákom, odhrotovačom, 
závitoreznou hlavou s nožmi BSPT do 2”, 
nožným bezpečnostným spínačom,
5l závitorezným olejom,
• motor 1,7 kW, 38 ot / min.,

3 614 €5 070,- €

Kat.č. 88232

Ručná montážna drážkovačka 915
• pre valcovanie drážok od Ø 1¼" do 12" (najväčší rozsah v tejto triede),
• dodávaná so sadou valcov na valcovanie Ø 2” - 6”, 
• ideálna pre montáž či demontáž, potrebuje iba 9 cm miesta okolo seba.

1 026 €

Kat.č. 33033

Drážkovačka 975
• pre ručný alebo elektrický pohon (závitorezy RIDGID),
• pre valcovanie Ø 1¼” - 6”, 
• jednoduché nastavnie hĺbky drážky.

od 1 066 €

Legendárne silné robustné stacionárne závitorezy do 2”, 3” či 4”. 
Pomôžeme vám vybrať závitorez a potrebné príslušenstvo priamo na váš projekt. 

Vyžiadajte si predvedenie priamo u vás

Závitorez do 4”

350,50 €Kat.č. 73442

 
Olejnica s pumpičkou
• filtrovanie a recyklácia oleja = vysoká návratnosť,
• olejnica šetrí peniaze za spotrebovaný olej a šetrí 
životné prostredie minimalizovaním strát oleja,
• v jednom cykle prečisťuje použitý olej a umožňuje 
jeho znovu použitie pri rezaní závitov,
• ekologická voľba.



RIDGID KWIK-SPIN+ Ručná špirálová čistička 
s autoposuvom špirály
• špirála 6mm x 7,6m pre potrubia do Ø 40 mm.
Kat.č. 57038 57,35 €

Kat.č. 36043 490,50 €

Drezová čistička K-45AF-5
• pre potrubia Ø 20 - 75 mm,
• je ideálny pre všetky štandardné domové potrubia,
• v sete s dvoma špirálami (8mm x 7,6m a 10mm x 10,7m), 
sadou koncoviek pre rôzne aplikácie, rukavicami. 
To všetko v oceľovom kufríku.

448 €

            Ste inštalatér? 
            Investujte do 
čističky potrubí a využite 
možnosť si privyrobiť s 
čistením potrubia pre 
svojích zákazníkov.

            RIDGID je špička na trhu 
            inšpekčných kamier a 
čističiek kanalizácii. Vyžiadajte si 
predvedenie kamery alebo krtka 
až do priemerov potrubí 300 mm.

Motorová tlaková vodná čistička KJ-3100
• pre čistenie potrubí Ø 50 - 250 mm,
• tlak 250 barov, prietok 21 l/min, dĺžka hadice 61m,
• použitie vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách.
• vysoký tlak umožňuje preraziť všetky kalové, mydlové, tukové, 
sedimentové upchávky či prerazené konáre a iné,
• dostatočný prietok vyplaví nečistoty z potrubia.
Kat.č. 37413 8 671,- € 6 008 €

Elektrická tlaková vodná čistička KJ-1590
• pre čistenie potrubí Ø 32 - 250 mm,
• tlak 80 barov, prietok 15 l/min, dĺžka hadice 20 m,
• použitie vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách.
• vhodná na kalové, mydlové a tukové upchávky.
Kat.č. 35511 3 396,- € 2 794 €

Kat.č. 36848

Inšpekčná kamera micro CA-150
• 17mm hlava, 90 cm kábel 
s možnosťou predĺženia až do 9 m,
• Inšpekčná kamera pre základnú 
inšpekciu priestorov.

216,50 €

ČISTENIE A INŠPEKCIA POTRUBÍ

Vyžiadajte si predvedenie priamo u vás

Úkosovanie rúr a zváračská technika
Požiadajte o predvedenie zváracej techniky
a úkosovačky B-500.

Lokalizácia
Lokalizujte kameru v potrubí alebo mapujte
podzemné trasy.

Diamantové jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtačky a korunky až do Ø 350 mm.

Viac informácií nájdete na www.ridgidtools.sk

Inšpekčné kamerové systémy
Kamerová skúška pomáha zistiť druh upchávky 
v potrubí a kontroluje jej kompletné vyčistenie.

Kat.č. 94497 2 397,- €

Špirálová čistička K-60
• sekčná špirálová čistička pre potrubia Ø 32 - 150 mm
• kompaktná čistička na čistenie v inštitúciách, komerčných 
a obytných priestoroch,
• pevná konštrukcia, jednoduchá prenosnosť, silný motor 
(700W) s vysokými otáčkami špirál (600ot/min),

1 365 €
• set K-60 obsahuje kompletné vybavenie na čistenie akýchkoľvek závad:
- čističku K-60; 5x špirálu 16mm x 2,3m; 5x špirálu 22mm x 4,6m; koše na špirály; 
sadu koncoviek na špirály 16 a 22mm (8ks); rukavicu; príslušenstvo a kufrík na príslušenstvo. 



DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
Mnoho výrobcov ponúka iba zákonnú záručnú lehotu. RIDGID poskytuje na všetky mechanické časti výrobkov 
doživotnú záruku. To je benefit vysoko kvalitného náradia RIDGID. Verní zákazníci už skoro 100 rokov oceňujú 
jeho hodnoty.

Orbitálne rezačky
Orbitálne úkosovačky
Orbitálne zváračky
Zarovnávače hrán

KOMPLETNÝ 
SERVIS O
VÁŠ PROJEKT

REZANIE NEREZOVEJ OCELE S NAJVYŠŠOU PRESNOSŤOU

Odborné poradenstvo
Zaškolenie na stroje
Záručný a pozáručný 
servis
Individuálny prístup

Hliníkový hasák RapidGrip® model 14 do 2"
• dĺžka hasáku 350 mm,
• max. veľkosť rúry 2" (50 mm), hmotnosť 1,0 kg,
• hliníkové telo, o 33% ľahší ako oceľové modely,
• uchopenie jednou rukou, ideálny pre prácu
v pozíciách.
Kat.č. 12693 62,05 €

Priamy hasák, model č. 24 do 3"
• dĺžka hasáku 600 mm,
• max. priemer rúry 3" (80 mm); 4,4 kg
• doživotná záruka, všetky časti hasáku sú 
vymeniteľné ako náhradné diely,
• masívne telo z liatiny.
Kat.č. 31030 108 €

Sika kliešte, model 175, do 1”
kat.č. 18681

Sika kliešte, model 240, do 1 ¼”
kat.č. 18691

Sika kliešte, model 300, do 1½”
kat.č. 18701

16,83 €
18,02 €
30,55 €

StrapLock zverák na rúry do  8" (do 203 mm)
• poskytuje pevný úchop a ľahkú manipuláciu
s rúrami, napríklad pri zasúvaní či lepení,
• vhodné používať v páre pri zložitejších aplikáciách.
Kat.č. 42478 33 €35,82 €



AKCIOVÉ RUČNÉ NÁRADIE REMS

OHÝBANIE RÚR

REMS Kliešte 
Akciový set obsahuje:
• Catch S 1” 
• Catch S 1½”
• kliešte W 240
Kat.č. 116x01 73,90 €129,- €

Rezák RAS Cu-INOX 3-42 mm
• hrúbka steny ≤ 4 mm,
• integrovaný odhrotovač,
• 4 vodiace valčeky, kompaktné a pevné telo,
• náhradné rezné koliesko kat.č. 113210
Kat.č. 113330 40,90 €62,70 €

Rezák RAS St 1/8"-2"
• na oceľové rúry,
• hrúbka steny ≤ 8 mm,
• ideálny pre delenie rúr pred rezaním závitov,
• náhradné rezné koliesko kat.č. 381622,
Kat.č. 113000 139,90 €174,- €

Nožnice ROS P 42 P do 42 mm
• na plastové a vrstvené rúry,
• čisté, rýchle, kolmé delenie rúr, 
• vymeniteľná čepeľ, hliníkové telo.
Kat.č. 291000 52,90 €68,60 €

Nožnice ROS P 63 P do 63 mm
• na plastové a vrstvené rúry,
• čisté, rýchle, kolmé delenie rúr, 
• vymeniteľná čepeľ, hliníkové telo.
Kat.č. 291270 107,90 €137,- €

Odhrotovač REG 10-54
• vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúr, 
• nerezové, oceľové rúry, medené, mosadzné, 
hliníkové a plastové rúry.
Kat.č. 113830 46,90 €62,20 €

REG 10-54 E Odhrotovač
• možnosť pripojenia na skrutkovač,
• vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúr, 
• nerezové, oceľové rúry, medené, mosadzné, 
hliníkové a plastové rúry.
Kat.č. 113835 89,90 €115,- €

Nano elektrický rezač rúr do 40 mm
• nerez, oceľ do 28 mm, meď do 35 mm, 
vrstvené rúry do 40 mm.
• elektrické delenie rúr odvalovaním materiálu,
• ideálne ako príslušenstvo k lisovaniu,
• dodávané bez rezného kolieska.
Kat.č. 844010 389 €439,- €

Rezné koliesko V (vrstvené rúry)

Rezné koliesko Cu-INOX

Kat.č. 844051 31,10 €

Kat.č. 844050 31,10 €

Akku-Cento 22 V akumulátorový rezač rúr
+ rezné koliesko Cu-INOX Zadarmo
• nerez, oceľ do 108 mm, meď do 108 mm,
vrstvené rúry do 110 mm,
• balenie obsahuje: rezač, stojan, bezpečnostný
nožný spínač, akumulátor 21,6V; 5,0Ah, nabíjačka.
Kat.č. 845X04 1 579 €1 800,- €

ZADARMO*

Hydro-Swing hydraulická ohýbačka
• hydraulický pohon uľahčuje ohýbanie rúr,
• pre rúry do 32 mm,
Set 12-15-18-22 
Kat.č. 153525 469 €620,- €

Curvo elektrická ohýbačka
• ohýbanie rúr do 180°,
• ohýbanie materiálov do 40 mm,
• ideálna pre inštaláciu sanity a kúrenia
Set Set 15-18-22-28
Kat.č. 580036 1 499 €1 720,- €

www.ant.sk/rems



LISOVANIE
Akumulátorová lisovačka Akku-Press ACC
+ akumulátorové LED svetlo a 2. akumulátor Zadarmo
• lisovanie do 110 mm, otočná hlava,
• akumulátor Li-ion 14,4 V, 3.0 Ah,
• ACC - automatický spätný chod.
Kat.č. 571X02 1 249 €1 690,- €

Eco-Press ručná lisovačka
• lisovanie do 26mm,
• kompatibilná s REMS štandardnými čeľustami,
• dodávané bez čelustí,
• zoznam čeľustí nájdete na www.ant.sk/rems.
Kat.č. 574000 154 €191,- €

REZANIE ZÁVITOV
Amigo 2 elektrický ručný závitorez do 2”
• v balení so závitoreznými hlavami a kufrom,
• silný motor 1 700 W pre bezproblémové 
rezanie do 2”.
Set R ½"-¾"-1"-1¼"-1½"-2"
Kat.č. 540020 1 169 €1 460,- €

EVA ručný závitorez do 2”
• ručná račna - ideálna pre občasné 
rezanie závitov,
• v balení so závitoreznými hlavami a kufrom.
Set R ½"-¾"-1"-1¼"

Set R ½"-¾"-1"-1¼"-1½"-2"

Kat.č. 520015 299 €417,- €

Kat.č. 520017 499 €590,- €

Nezabudnite na príslušenstvo 
pre bezchybný závit

REMS Spezial - závitorezný olej na báze minerálneho oleja,
REMS Sanitol - závitorezný olej určený na rozvody vody,

Solar-Push K 60 plniace čerpadlo
• plnenie, preplachovanie a odvzdušňovanie 
v jednom pracovnom cykle,
• plniaci tlak ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi,
• plniaci výkon ≤ 36 l/min, objem zásobníku 30 l
Kat.č. 115312 589 €800,- €

PUSH skúšobná tlaková pumpa
• určená na kontroly tlaku a tesnosti 
potrubných systémov, 
• tlakový rozsah: p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,
• kovové prevedenie s nádržou 12l.
Kat.č. 115000 172 €228,- €

www.ant.sk/rems

Elektrická šavlová píla TIGER ANC SR
• ideálna na montáž, demontáž či opravy,
• dodávané s univerzálnym pílovým lisom, 
vodiacim držiakom a kufrom.
Kat.č. 560026 589 €720,- €

Calc-Push elektrické odvápňovacie čerpadlo
• odvápňovanie potrubných vedení a nádrží, 
napr. prietokových ohrievačov, bojlerov, 
zásobníkov teplej vody, zásobníkov studenej vody, 
výmenníkov tepla a iné.
Kat.č. 115900 509 €750,- €

REMS Frigo 2 F-Zero zmrazovač rúr do 2”
• Jednoduché, rýchle zmrazovanie nevyprázdnených 
potrubných vedení, 
• pri zmrazovaní je potrebné mať uzatvorený okruh,
• zmrazovacie médium R-290,
• v set obsahuje príslušenstvo potrebné pre
zmrazovanie do 5/4”, 

Rozširovacia sada 1 ½” - 2” pre Frigo

Kat.č. 131012 1 099 €1 420,- €

Kat.č. 131160 109 €230,- €



POLYFÚZNE ZVÁRAČKY

Kat.č. 04105 371 €

Kat.č. 04531 257 €

193 €

Polyfúzna zváračka Polys P-4a 650 W TW (zvukový sprievodca)
• tŕňová polyfúzna zváračka vybavená elektronickou reguláciou (nastavnie Ø a teploty),
• akustický sprievodca Trace-Weld vám signalizuje zváracie časy,
• sólo zváračka v papierovej krabici.
Kat.č. 03981

Set KOMPLET P-4a MINI blue obsahuje: zváračku Polys P-4a; čeľusťové nástavce 
modré d20, 25, 32 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožnice DYNO 42mm; nožný stojan 
a malý plechový kufor

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: zváračku Polys P-4a; čeľusťové nástavce 
modré d20, 25, 32, 40, 50, 63, + 100 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožnice DYNO do 
42mm; nožný stojan a veľký plechový kufor

Kat.č. 03982 387 €

212 €

Polyfúzna zváračka Polys P-4a 850 W TW (zvukový sprievodca)
• plochá polyfúzna zváračka vybavená elektronickou reguláciou (nastavnie Ø a teploty),
• akustický sprievodca Trace-Weld vám signalizuje zváracie časy,
• sólo zváračka v papierovej krabici.
Kat.č. 04833

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: zváračku Polys P-4a; párové nástavce 
modré d16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožnice DYNO do 42mm; 
nožný stojan a veľký plechový kufor

Kat.č. 36630 495 €

238 €

Polyfúzna zváračka Polys P-4a 1200 W TW (zvukový sprievodca)
• plochá polyfúzna zváračka vybavená elektronickou reguláciou (nastavenie Ø a teploty),
• akustický sprievodca Trace-Weld vám signalizuje zváracie časy,
• sólo zváračka v papierovej krabici.
Kat.č. 04373

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: zváračku Polys P-4a; párové nástavce modré 
d50, 63, 75, 90, 110 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožný stojan a veľký plechový kufor

Kat.č. 01413 895 €

Montážny prípravok MP-75 
• mobilný zvárací prípravok na polyfúzne
zváranie veľkých priemerov do 75 mm,
• vhodný na dimenzie 40, 50, 63, 75 mm,
• použitie zaručuje ideálnu fixáciu zváraných 
dielov pri nahrievaní, zasúvaní a chladnutí 
zvaru.

Kat.č. 01657 5 222 €

Zváračka na tupo ST-160
• umožňuje zvárať čelne priemery 40 - 160 mm 
a polyfúzne 40 - 110 mm,

Kat.č. 03967 2 923 €

Montážny prípravok MP-110
• mobilný zvárací prípravok na polyfúzne
zváranie veľkých priemerov do 110 mm,
• vhodný na dimenzie 40, 50, 63, 75, 90, 110mm. 
• zariadenie je vybavené špeciálnou 
polyfúznou zváračkou 1200 W s telesom 
fixovaným do stroja.

DYTRON modré čeľusťové nástavce
Modré nástavce sú potiahnuté teflónom, ktorý predlžuje ich životnosť.

* Určený na zváranie na tupo do 100 mm (rúra s rúrou)

Produkt    Kat.č. Cena bez DPH

Čeľusťový nástavec d16 mm modrý  02344       11,76
Čeľusťový nástavec d20 mm modrý  02351       11,96
Čeľusťový nástavec d25 mm modrý  02345       12,59
Čeľusťový nástavec d32 mm modrý  02346       15,29
Čeľusťový nástavec d40 mm modrý  02347       16,68
Čeľusťový nástavec d50 mm modrý  02348       21,42
Čeľusťový nástavec d63 mm modrý  02349       26,52
Čeľusťový nástavec d100 mm modrý*  02350       19,67

DYTRON modré párové nástavce
Modré nástavce sú potiahnuté teflónom, ktorý predlžuje ich životnosť.

Produkt    Kat.č. Cena bez DPH

Párový nástavec d16 mm modrý  02327       11,96
Párový nástavec d20 mm modrý  02328       13,90
Párový nástavec d25 mm modrý  02329       16,16
Párový nástavec d32 mm modrý  02330       17,92
Párový nástavec d40 mm modrý  02331       19,35
Párový nástavec d50 mm modrý  02332       23,92
Párový nástavec d63 mm modrý  02333       28,56
Párový nástavec d75 mm modrý  02334       34,68
Párový nástavec d90 mm modrý  02339       43,86
Párový nástavec d110 mm modrý  02340       75,95
Párový nástavec d125 mm modrý  21663       95,88

Rýchle dodanie,
Servis na Slovensku, 
Odborné poradenstvo,

www.dytron.ant.sk



ZVÁRAČKY ELEKTROTVAROVIEK NA ZVÁRANIE PLASTOV

LÚPACIE ZARIADENIA

PRÍSLUŠENSTVO NA ZVÁRANIE

Nemecký výrobca Hürner sa už vyše 40 rokov špecializuje na vývoj a výrobu 
zváračiek na plasty. Do jeho produktov patria zváračky elektrotvaroviek, 
mechanické alebo CNC zváračky na tupo a príslušenstvo na spájanie HDPE rúr.

Lúpačka šetrí 80-90% času, ale hlavne zabezpečí kvalitnú prípravu. 
Pri deštrukčných skúškach v prípade poruchy je slabé oškrabanie 
oxidačnej vrstvy najčastejším dôvodom zamietnutia záručných 
podmienok od výrobcov materiálu.

HÜRNER HST S 160 zváračka sanitárnych 
elektrotvaroviek do 160 mm
• možnosť zvárania všetkých bežných 
elektrotvaroviek,
• zvuková a vizuálna signalizácia zvárania,
• automatický proces zvárania, ovládanie 
jedným tlačidlom.
Kat.č. 400-160-101 480 €

HÜRNER HCU 300 MINI zváračka 
elektrotvaroviek do 180 mm 
• kompaktná, ľahká a transportná zváračka
elektrotvaroviek s možnosťou protokolovania
a skenerom na kódy tvaroviek,
• pamäť na 1800 protokolov,
• monitorovací systém kontroluje viac ako
20 vlastností počas zvárania,
• v kufri, so skenerom a napájacími káblami.
Kat.č. 200-230-138 1 390 €

NAJŽIADANEJŠIE

1 460,- €

HÜRNER HST 300 Print 400 2.0 zváračka 
elektrotvaroviek do 400 mm
• zváranie plastových rozvodov vody 
a plynu s funkciou protokolovania zvarov,
• pamäť na 500 protokolov, USB port,
• skener na čítanie čiarových kódov 
tvaroviek,
• monitorovací systém,
• dodaná v drevenom kufri.
Kat.č. 200-230-016 1 990 €

HÜRNER HWT 160-M mechanická
zváračka na tupo do 160 mm
• Mobilné a ľahké zariadenie, s ktorým 
môžete zvárať v interiéri aj exteriéri,
• Stroj sa dodáva so stojanom, elektrickým 
hoblíkom, zváračkou a redukčnými 
vložkami všetkých dimenzií.
Kat.č. 200-260-600 2 410 €

HÜRNER HST 300 Print + 2.0 zváračka
elektrotvaroviek do 1200 mm
• zváranie plastových rozvodov vody 
a plynu s funkciou protokolovania zvarov,
• pamäť na 10 000 protokolov, USB port, bluetooth,
• skener na čítanie čiarových kódov 
• monitorovací systém, ViewWeld - 
prehladávanie protokolov na displeji,
• dodaná v drevenom kufri.
Kat.č. 200-230-113 3 150 €

V portfóliu aj hydraulické CNC zváračky na tupo až do 1 200 mm.

PREČO HÜRNER?
     Nemecký výrobok,
     Špecialista na zváračky plastov,
     Rýchle dodanie,
     Servis na Slovensku, 

Požičovňa zváračiek,
Možnosť predvedenia,
Zaškolenie obsluhy,
Zváračské preukazy.

Ručná škrabka so 
4 škrabacími hranami
• vhodné na oškrabanie 
oxidačnej vrstvy rúry, 
• 4 hranná otočná čepeľ.
Kat.č. 219-300-008 17 €

Rotačné lúpacie zariadenia až do 500 mm
Produkt           Kat.č.               Cena bez DPH

Lúpacie zariadenie veľkosť 1, 32-160 mm  216-100-060       799,-
Lúpacie zariadenie veľkosť 1.5, 63-250 mm  216-100-065       830,-
Lúpacie zariadenie veľkosť 2,110-500 mm  216-100-070       980,-
Lúpacie zariadenie veľkosť 3, 500-1000 mm  216-100-068     1200,-

Sada obsahuje: 
• lúpačku, 
• kovový kufor, 
• 1ks náhradného noža

Sedlové lúpacie zariadenia do 180 mm
Produkt                               Kat.č.           Cena bez DPH

Sedlové rotačné lúpacie zariadenie veľkosť 1., 32-75 mm      216-100-016       644,-
Sedlové rotačné lúpacie zariadenie veľkosť 2., 63-180 mm      216-100-017       796,-

12,27 €

TANGIT Čistič plastov TU8 1l
• bezpečné a spoľahlivé zváranie,
• vysoký čistiaci účinok,
• zasychá bezo zvyšku.
Kat.č. 44221

Oceľový kufor na zváračku
• Slúži na transport, skladovanie, 
mechanickú ochranu, ochranu proti 
vlhkosti a aj ako podstavec pri práci.
Kat.č. 200-216-002 145 €

www.hurner.sk



Exact Tools píly dokážu odrezať 10 čistých rezov za 
rovnaký čas ako uhlovou brúskou jeden nedokonalý rez.

EXACT PipeCut 170 píla na oceľové potrubie
• Ø 15-170mm,
• max. hrúbka steny: oceľ 5mm, plasty 14mm,
• vhodná pre všetky materiály,
• hmotnosť iba 5,7 kg,
• 1010W; 4000 ot./min.
Kat.č. 7010462 879 €
EXACT PipeCut 220E píla na oceľové potrubie
• Ø 15-220mm,
• max. hrúbka steny: oceľ 8mm, plasty 14mm,
• vhodná pre všetky materiály,
• hmotnosť iba 6 kg,
• 1010W; 1600 - 3500 ot./min; nastavnie otáčok.
Kat.č. 7010437 1 354 €

EXACT PipeCut 170E píla na oceľové potrubie
• nastavenie točivého momentu umožňuje 
rezať nerezové rúry,
• Ø 15-170mm,
• max. hrúbka steny: oceľ 8mm, plasty 14mm,
• vhodná pre všetky materiály,
• 5,7 kg; 1010W; 1600 - 3500 ot./min.
Kat.č. 7010463 1 094 €

EXACT PIPE BEVEL 220 úkosovačka 
oceľových potrubí
• Ø 25-220mm, stupne úkosu: 30°; 37,5°; 45°,
• max. hrúbka steny: oceľ 10mm, plasty 14mm,
• 1400W; 7000 - 10500 ot./min.
Kat.č. 7048121 2 002 €

EXACT PipeCut 400 píla a úkosovačka
• na plastové potrubie,
• Ø 100-400mm; max. hrúbka steny 25mm,
• možnosť 15° úkosu, max hrábka st 22mm,
• 6 kg; 1010W; 4000 ot./min.
Kat.č. 7010401 1 345 €

EXACT Pro Series 360 píla na oceľové potrubie
• NOVINKA. Ešte silnejší stroj než 
predchádzajúce modelové rady, až 2500W.
• Ø 75-360mm,
• max. hrúbka steny: oceľ 20mm, plasty 50mm,
• vhodná pre všetky materiály,
• 16,5 kg; 2500W; 3900 ot./min.
Kat.č. 7010413 2 895 €

EXACT Pro Series 280 píla na oceľové potrubie
• NOVINKA. Ešte silnejší stroj než 
predchádzajúce modelové rady, až 2500W.
• Ø 40-280mm,
• max. hrúbka steny: oceľ 20mm, plasty 45mm,
• vhodná pre všetky materiály,
• 9 kg; 2500W; 3900 ot./min.
Kat.č. 7010412 2 595 €

NAJEFEKTÍVNEJŠIE REZAČKY RÚR
Exact pílový systém na rezanie rúr je navrhnutý a vytvorený pre profesionálne 
použitie. Píly sú ľahké a prenosné pre prácu v teréne. Píly EXACT sú určené na 
rezanie oceľových, plastových, hliníkových, liatinových, nerezových a viacvrst-
vových rúr. V našej produktovej ponuke máme tiež aj špeciálne píly na rezanie 
ventilačných rúr a na rezanie a úkosovanie plastových rúr v jednom procese.

VÝHODY REZAČIEK EXACT:
      Rýchly rez. Rúra s Ø 170 mm a s 
      5mm stenou, za menej než 20 sekúnd,
      Kolmý a rovný rez pripravený na 
      zváranie či pripojenie,
      Studený rez, možnosť hneď pracovať,
      Kompaktný a ľahko prenosný v teréne,

      Brúsiteľné kotúče predlžujú životnosť, 
      Minimálne iskrenie,
      Bezpečnosť operátora,
      Kotúč, taška, podpery v balení,
      Zaškolenie na stroj v cene,
      Servis na Slovensku.

Pílové kotúče
Široký výber kotúčov pre všetky píly EXACT. Brúsiteľné kotúče predlžujú životnosť. www.exact.ant.sk



POTRUBÁRSKE NÁRADIE

Produkt                                                                           Kat.č.           Cena bez DPH

TAG Stojan model TFS301 (iba stojan, potrebné dokúpiť hlavy)        TFS301        75,-
TAG stojan model TFS301 + TVH300 Hlava v tvare V (do Ø12”)           TFS301set 95,-
TAG stojan model TFS301 + TVH300 Hlava v tvare V (do Ø12”) + BTH 300 gulôčkové nástavce   TFS301set2          160,-

Produkt                                                                           Kat.č.           Cena bez DPH

TAG Stojan model TPS300 (iba stojan, potrebné dokúpiť hlavy)        TPS300        65,-
TAG stojan model TPS300 + TVH300 Hlava v tvare V (do Ø12”)           TPS300set 85,-
TAG stojan model TPS300 + TVH300 Hlava v tvare V (do Ø12”) + BTH 300 gulôčkové nástavce   TPS300set2          150,-

Produkt              Kat.č.           Cena bez DPH

Centrátor na rúry, 1 - 2.5” (25 - 74 cm)           EZR2      110,-
Centrátor na rúry, 2 - 6” (50 - 170 cm)           EZR6      145,-
Centrátor na rúry, 5 - 12” (127 - 325 cm)        EZR12       225,-

Váš predajca potrubárskeho a inštalatérskeho náradia:

Katalóg obsahuje najžiadanejšie a najpoužívanejšie
profesionálne potrubárske a inštalatérske náradie.

Katalóg kompletného sortimentu žiadajte 
u svojho predajcu.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny sú platné do 31.12.2019

TAG Skladací stojan na rúry 
• výškovo nastaviteľný (71-122cm) a skladateľný stojan,
• certifikovaná nosnosť 1 585 kg,
• dostupná široká škála príslušenstva, hláv a nástavcov,
• až do Ø 12”

TAG Pevný stojan na rúry
• výškovo nastaviteľný (71-122cm),
• certifikovaná nosnosť 1 585 kg,
• dostupná široká škála príslušenstva, hláv a nástavcov,
• až do Ø 12”

NAJŽIADANEJŠIE

TVH300 - do Ø 12” BTH300 - do Ø 12”, 
model aj pre nerez

SWH300 - do Ø 12”, 
model aj pre nerez

TAG Reťazový zverák do Ø 6”
• skladateľný, výška 91cm, 21kg,
• multifunkčná základňa, pevný úchop, 
priestor na odloženie a zavesenie nástrojov,  
• uzemňovací kolík,
Kat.č. TCVS6 345 €

RIDGID Pracovný stôl MATADOR
• skladateľný pracovný stôl z pevnej konštrukcie
s drevenou doskou lemovanou oceľou,
• výška: 810 mm, rozmer dosky: 1000x620 mm,
hrúbka dosky: 25mm, hmotnosť: 25 kg
Kat.č. 27481 169 €

Potrubné zátky
• dostupné v hliníkovej, oceľovej a nylonovej
verzii od Ø 1/2” do 72”
• informujte sa u svojho predajcu 
pre kompletný zoznam rozmerov
• už do 4,50 EUR

TAG centrátory na rúry, do Ø 12”
• rýchle a jednoduché centrovanie rúr,
• nerezová oceľ - možnosť použiť na nerez bez 
akéhokoľvek príslušenstva,
• k pokrytiu rozsahu do 12” sú iba 3 rozmermi

Produkt              Kat.č.           Cena bez DPH

Centrátor na rúry, 1 - 3” (25 - 90 cm)           EZG3      115,-
Centrátor na rúry, 2 - 5” (50 - 150 cm)           EZG5      145,-
Centrátor na rúry, 3 - 7” (90 - 195 cm)             EZG7       175,-
Centrátor na rúry, 5 - 9” (125 - 245 cm)           EZG9       215,-
Centrátor na rúry, 9 - 14” (225 - 370 cm)         EZG14       315,-

TAG centrátory na rúry, do Ø 14”
• rýchle a jednoduché centrovanie rúr,
• nerezová oceľ - možnosť použiť na nerez s
vhodným príslušenstvom (skrutky)

TAG Reťazový zverák do Ø 6”
• s možnosťou primontovania na stôl,
• vhodný zverák do dielne, 
Kat.č. PCV6 125 €

ant s.r.o. 
POTRUBÁRSKE A INŠTALATÉRSKE NÁRADIE

Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava
02/60 10 37 21
ant@ant.sk
www.ant.sk


