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INSTALATÉRS
K
É
NÁRADÍ

RIDGID
LISOVAČKY
Servisní interval až po
min. 32 000 cyklech,
Výkonné akumulátory,
V setech s čelistmi,

LISOVAČKY
Síťová lisovačka RP 340-C do 108 mm

E
AKC

• rozsah lisování 10-108 mm,
• vysoký servisní interval, až po 42 000 cyklech,
• ACC – automatický zpětný chod lisu,
• kompatibilní s čelistmi jiných výrobců,
• kompatibilní s 18 V akumulátory MAKITA, možnost vytvoření akku lisovačky,
• indikace baterie, nesprávného upnutí čelisti, upozornění na servis a jiné,
• lisovačka dostupná i v akumulátorovém provedení. V setech s čelistmi
tna plasthliník, měď a ocel.
Lisovačka RIDGID RP 340-C + 3 čelisti
Lisovačka RIDGID RP 340-C
V15-18-22 (kat.č. 43288) TH16-20-26 (kat.č. 43308)
Kat.č. 43283
37 530 Kč
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)

45 090 Kč

40 473 Kč

32 103 Kč

Akumulátorová MINI lisovačka RP 241 anebo 240

• rozsah lisování 10-35 mm,
• vysoký servisní interval, až po 32 000 cyklech,
• ACC- automatický zpětný chod lisu,
• 2 akumulátory v balení,
• v setech s čelistmi na plasthliník, měď a ocel,
• indikace baterie, nesprávného upnutí čelisti, upozornění na servis,
• připojení na bluetooth, možnost spárovat s aplikací pro sledování počtu
lisů, či pohybu.

E
AKC

Lisovačka RIDGID RP 241

Lisovačka RIDGID RP 241 + čelisti TH16-20-26
Kat.č. 59173
42 552 Kč

Lisovačka RIDGID RP 240 + čelisti TH16-20-26
Kat.č. 59213
42 552 Kč

Lisovačka RIDGID RP 241 + čelisti V15-22-28
Kat.č. 59158
42 552 Kč

Lisovačka RIDGID RP 240 + čelisti V15-22-28
Kat.č. 59198
42 552 Kč

36 693 Kč

Lisovačka
RIDGID RP 240

36 693 Kč

Stáhněte si zdarma aplikaci RIDGID Link™ pro Android a iOS.
Bluetooth® připojení k vašim RP 240 a RP 241 pro lehčí
diagnostiku a správu lisovaček

36 693 Kč
36 693 Kč

• počet lisovacích cyklů (celkově, denně),
• GPS poloha lisovačky,
• vyhledávač servisního centra,
www.ridgidtools.cz
• přístup k návodům online.

NEJŽÁDANĚJŠÍ ŘEZÁKY NA TRUBKY

NEJŽ

ÁDAN

ĚJŠÍ

Model P-TEC 3240 (32 a 40 mm)
• řezák na odpadové PVC a PP trubky,
• rychlý rovný řez s automatickým
vytvořením úkosu.
Kat.č. 37463

Model P-TEC 5000 (50 mm)
• řezák na odpadové PVC a PP trubky,
• rychlý rovný řez s automatickým
vytvořením úkosu.
Kat.č. 40868

Řezák s ráčnou na Cu do 28 mm, model 118
• ideální na měď,
• AUTOFEED, X-CEL (náhradní řezné kolečko)
• 2 v 1 - možnost použít jako řezák s ráčnou
anebo mini řezák samostatně.
Kat.č. 32573

Řezák na Cu-Inox do 35 mm, model 150LS
• měď, plasthliník, uhlíková ocel a nerez,
• X-CEL (náhradní řezné kolečko),
• uzavřený posuv – zamezení zanesení,
• vnitřní odhrotovač.
Kat.č. 66742

Řezák na Inox do 35 mm, model 35S
• řezák speciálně na nerezovou ocel, vhodný
I na uhlíkovou ocel, tenkostěnnou ocel, měď.
• X-CEL (náhradní řezné kolečko),
• 6 ložisk pro ulehčení řezání nereze.
Kat.č. 29963

Řezák na Inox do 65 mm, model 65S
• řezák speciální na nerezovou ocel, vhodný
i na uhlíkovou ocel, tenkostěnnou ocel, měď.
• X-CEL (náhradní řezné kolečko),
• 12 ložisk pro ulehčení řezání nereze.
Kat.č. 31803

Nůžky na plasty do 42 mm, model RC-1625
• plasty a vícevrstvé trubky,
• nůžky s vícekrokovým mechanismem,
• rychle vyměnitelná čepel X-CEL,
• pevné hliníkové tělo umožňuje lehký, přesný řez.
Kat.č. 23498

Nůžky na plasty do 63 mm, model RC-2375
• plasty a vícevrstvé trubky,
• nůžky s vícekrokovým mechanizmem,
• rychle vyměnitelná čepel
potažena teﬂonem,
• pevné hliníkové tělo poskytuje lehký, přesný řez.
Kat.č. 30088

780 Kč

Vyměnitelný
Mini řezák

1 150 Kč

1 804 Kč

1 779 Kč

Americký výrobce strojů a nářadí
na opracování trubek, inspekci
a čištění kanalizací.
Předvedení produktů u vás
Zaškolení obsluhy stroje
Servis na Slovensku

Rychlé dodací lhůty
Odborné poradenství

780 Kč

1 327 Kč

2 681 Kč

3 459 Kč

Nůžky na plasty do 35 mm, model 1435N
• pistolové nůžky vhodné na plastové
a plasthliníkové trubky,
• lehký převod,
• ostrý hrot čepele.
Kat.č. 26821

1 174 Kč

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
Detektor hořlavých plynů micro CD-100

• rychlá detekce přítomnosti hořlavých plynů,
• určený pro detekci metanu, propanu, butanu, etanolu,
amoniaku, vodíku a mnoha dalších hořlavých plynů,
• zabezpečuje správnou montáž plynových potrubí, revize pro potřebu
údržby a oprav a dokáže rychle odhalit netěsnosti.

Laserový dálkoměr micro LM-100

• jednoduché, rychlé a přesné měření vzdáleností,
• displej zobrazuje 3 poslední měření a má paměť na posledních
20 měření,
• umožňuje složitější výpočty plochy, objemu či nepřímých výpočtů.

Bezkontaktní infračervený teploměr micro IR-200

• vytváří jednoduché a rychlé měření teploty povrchu jedním stlačením
• možnost měření teploty prakticky na každém povrchu,
• akustický a vizuální alarm vás rychle upozorní při teplotách mimo vašeho
rozsahu, který si nastavíte.

Vlastnosti:
• detekční rozsah: 0 až 6400 ppm,
• automatická kalibrace,
• vizuální, zvukové, vibrační signály,
• dodávané s pouzdrem a baterkami.
Kat.č. 36163
2 714 Kč

2 673 Kč

Vlastnosti:
• dosah 50m,
• měření ve stopách, metrech,
• dodávané s pouzdrem, řemínkem
a baterkami.
Kat.č. 36158
2 714 Kč

2 673 Kč

Vlastnosti:
• rozsah teploty -50º do 1200º C,
• baterie (1x9V) zahrnutá v balení.
Kat.č. 36798
2 714 Kč

2 673 Kč

Samonivelační křížový mikrolaser CL-100

• okamžité promítání výborně viditelné svislé a vodorovné linky,
• otočná základna 360°, dosah 30 m
• výškově nastavitelná trojnožka, ochranné brýle a kufřík v ceně.

Kat.č. 38758
2 714 Kč

2 673 Kč

www.ridgidtools.cz

ZÁVITOŘEZNÁ TECHNIKA A OLEJE
Ruční elektrický závitořez RIDGID 690-I do 2“

E

AKC

• v setu závitořezné hlavy ½"-¾"-1"-1¼"-1½"-2“, oporná vidlice, kufr,
• 1020 W motor s postupným náběhem na závit,
• servisovatelná převodovka (menší náklady na případný servis)
• oporná vidlice zadržuje stroj v obou směrech,
• ergonomický úchop, řezání bez námahy,
• rychlost 36 ot./min.
34 042 Kč
Kat.č. 44933

26 973 Kč

Závitořezné oleje
Chladí závity a trubku během vyřezávání závitu.
Urychlují odběr kovu, zlepšují kvalitu závitu.

Minerální olej RIDGID 5I
Kat.č. 11931
Cena: 1 257 Kč

Minerální olej RIDGID 600 ml
Kat.č. 15681
Cena: 334 Kč

Olejnice s pumpičkou

• ﬁltrování a recyklace oleje = vysoká návratnost,
• olejnice šetří peníze za spotřebovaný olej a šetří
životní prostředí minimalizováním ztrát oleje,
• v jednom cyklu pročišťuje použitý olej a umožňuje
jeho znovu použití při řezání závitů,
• ekologická volba
Kat.č. 73442

9 464 Kč

STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZY AŽ DO 4“
Legendární silné robustní stacionární závitořezy do 2“, 3“ či 4“.
Pomůžeme Vám vybrat závitořez a potřebné příslušenství přímo na váš projekt.

Vyžádejte si předvedení přímo u vás

RIDGID Model 300 Compact stacionární
závitořez do 2“

• elektrický závitořez pro vysoké zatížení
na výrobu závitů v dílně anebo na pracovišti,
• standardně dodávaný s řezákem, odhrotovačem,
závitořeznou hlavou s noži BSPT do 2“,
nožním bezpečnostním spínačem,
5I závitořezným olejem,
• motor 1,7 kW, 38 ot / min.,
136 890 Kč
Kat.č. 50697

Závitořez do 3”

97 578 Kč

VÁLCOVÁNÍ OBVODOVÝCH DRÁŽEK
Ruční montážní drážkovačka 915

• pro válcování drážek od Ø1 ¼“ do 12“ (největší rozsah v této třídě),
• dodávaná se sadou válců na válcování Ø2“ – 6“,
• ideální pro montáž či demontáž, potřebuje jen 9 cm místa okolo sebe.
Kat.č. 88232

28 269 Kč

Drážkovačka 975

• pro ruční anebo elektrický pohon (závitořezy RIDGID),
• pro válcování 1 ¼“ – 6“,
• jednoduché nastavení hloubky drážky.
Kat.č. 33033

od 29 349 Kč

Závitořez do 4”

ČIŠTĚNÍ A INSPEKCE POTRUBÍ
RIDGID KWIK-SPIN+Ruční spirálová čistička
s autoposuvem spirály
• spirála 6mm x 7,6m pro potrubí do Ø 40mm.
Kat.č. 57038

1 548 Kč

Dřezová čistička K-45AF-5

Jste instalatér?
Investujte do
čističky potrubí a využijte
možnost si přivydělat s
čištěním potrubí pro
své zákazníky.

• pro potrubí Ø 20 – 75mm,
• je ideální pro všechny standardní domovní potrubí,
• v setu s dvěma spirálami (8mm x 7,6m a 10mm x 10,7m),
sadou koncovek pro různé aplikace s rukavicí.
To všechno v ocelovém kufříku.
Kat.č. 36043
13 244 Kč

12 393 Kč

Spirálová čistička K-60

• sekční spirálová čistička pro potrubí Ø 32 – 150mm
• kompaktní čistička na čištění v institucích, komerčních
a obytných prostorách,
• pevná konstrukce, jednoduchá přenosnost, silný motor
(700W) s vysokými otáčkami spirál (600ot/min),
Kat.č. 94497
64 719 Kč

37 773 Kč

• set K-60 obsahuje kompletní vybavení na čištění jakýchkoli závad:
čističku K-60; 5x spirálu 16mm x 2,3m; 5x spirálu 22mm x 4,6m; koše na spirály;
sadu koncovek na spirály 16 a 22mm (8ks); rukavici; příslušenství a kufřík na příslušenství.

Motorová tlaková vodní čistička KJ-3100

• pro čištění potrubí Ø 50 – 250mm,
• tlak 250 barů, průtok 21 I/min, délka hadice 61m,
• použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích.
• vysoký tlak umožňuje prorazit všechny kalové, mýdlové, tukové,
sedimentové ucpávky či prorazené větve a jiné,
• dodatečný průtok vyplaví nečistoty z potrubí.
Kat.č. 37413
234 117 Kč

160 914 Kč

Vyžádejte si předvedení přímo u vás

Elektrická tlaková vodní čistička KJ-1590

• pro čištění potrubí Ø 32 – 250mm,
• tlak 80 barů, průtok 15 I/min, délka hadice 20m,
• použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích,
• vhodná na kalové, mýdlové a tukové ucpávky.
Kat.č. 35511
91 692 Kč

75 573 Kč

Inspekční kamera micro CA-150
• 17mm hlava, 90cm kabel
s možností prodloužení až do 9m,
• Inspekční kamera pro základní
inspekci prostorů.
Kat.č. 36848

5 846 Kč

RIDGID je špička na trhu
inspekčních kamer a
čističek kanalizací. Vyžádejte si
předvedení kamery anebo krtka
až do průměrů potrubí 300mm.

Úkosování trubek a svářečská technika

Inspekční kamerové systémy

Diamantové jádrové vrtání

Lokalizace

Požádejte o předvedení svářecí techniky
a úkosovačky B-500.

Jádrové vrtačky a korunky až do Ø 350mm.

Kamerová zkouška pomáhá zjistit druh ucpávky
v potrubí a kontroluje její kompletní vyčištění.

Lokalizujte kameru v potrubí anebo mapujte
podzemní trasy.

Více informací naleznete na www.ridgidtools.cz

Přímý hasák, model č. 24 do 3“
• délka hasáku 600 mm,
• max. průměr trubky 3“ (80 mm); 4,4 kg
• doživotní záruka, všechny části hasáku
jsou vyměnitelné jako náhradní díly,
• masivní tělo z litiny.
Kat.č. 31030

2 959 Kč

Hliníkový hasák RapidGrip model
• délka hasáku 350 mm,
• max. velikost trubky 2“ (50 mm), hmotnost 1,0 kg,
• hliníkové tělo, o 33% lehčí než ocelové modely,
• uchopení jednou rukou, ideální pro práci
v pozicích.
Kat.č. 12693

1 700 Kč

StrapLock svěrák na trubky do 8“ (do 203 mm)
• poskytuje pevný úchop a lehkou manipulaci
s trubkami, například při zasouvání či lepení,
• vhodné používat v páru při složitějších aplikacích.
Kat.č. 42478

891 Kč

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

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

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

454 Kč
487 Kč
837 Kč

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Mnoho výrobců nabízí jen zákonnou záruční lhůtu. RIDGID poskytuje na všechny mechanické části výrobků
doživotní záruku. To je beneﬁt vysoce kvalitního nářadí RIDGID. Věrní zákazníci už téměř 100 let oceňují jeho
hodnoty.

Orbitální řezačky
Orbitální úkosovačky
Orbitální svářečky
Zarovnávače hran

KOMPLETNÍ
SERVIS O
VÁŠ PROJEKT
Odborné poradenství
Zaškolení na stroje
Záruční a pozáruční
servis
Individuální přístup

ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELE S NEJVYŠŠÍ PŘESNOSTÍ

AKCIOVÉ RUČNÍ NÁŘADÍ REMS
REMS Kleště
Akciový set obsahuje:
• Catch S 1“
• Catch S 1 ½“
• kleště W 240
Kat.č. 116x01
3 354 Kč

1 921 Kč

Řezák RAS Cu-INOX 3-42 mm
• tloušťka stěny ≤ 4 mm,
• integrovaný odhrotovač,
• 4 vodicí válečky, kompaktní a pevné tělo,
• náhradní řezné kolečko kat.č. 113210
Kat.č. 113330
1 630 Kč

Řezák RAS St 1/8“-2“
• na ocelové trubky,
• tloušťka stěny ≤ 8 mm,
• ideální pro dělení trubek před řezáním závitů,
• náhradní řezné kolečko kat.č. 381622,
Kat.č. 113000
4 524 Kč

Nůžky ROS P 42 P do 42 mm
• na plastové a vrstvené trubky,
• čisté, rychlé, kolmé dělení trubek,
• vyměnitelná čepel, hliníkové tělo.
Kat.č. 291000
1 784 Kč

Nůžky ROS P 63 P do 63 mm
• na plastové a vrstvené trubky,
• čisté, rychlé, kolmé dělení trubek,
• vyměnitelná čepel, hliníkové tělo.
Kat.č. 291270
3 562 Kč

1 063 Kč

3 637 Kč

1 375 Kč

Nano elektrický řezač trubek do 40 mm
• nerez, ocel do 28 mm, měď do 35 mm,
vrstvené trubky do 40 mm.
• elektrické dělení trubek odvalováním materiálu,
• ideální jako příslušenství k lisování,
• dodáváno bez řezného kolečka.
Kat.č. 844010
11 414 Kč

2 805 Kč

Řezné kolečko V (vrstvené trubky)
Kat.č. 844051

809 Kč

Řezné kolečko Cu-INOX
Kat.č. 844050

10 114 Kč

809 Kč

Akku-Cento 22 V akumulátorový řezač trubek
+ řezné kolečko Cu-INOX Zdarma
*
Z DARMA
• nerez, ocel do 108 mm, měď do 108 mm,
vrstvené trubky do 110 mm,
• balení obsahuje: řezač, stojan, bezpečnostní
nožní spínač, akumulátor 21, 6V; 5,0Ah, nabíječka.
Kat.č. 845X04
46 800 Kč

41 054 Kč

Odhrotovač REG 10-54
• vnitřní a vnější odhrotování trubek,
• nerezové, ocelové trubky, měděné, mosazné,
hliníkové a plastové trubky.
Kat.č. 113830
1 617 Kč

1 219 Kč

REG 10-54 E Odhrotovač
• možnost připojení na šroubovák,
• vnitřní a vnější odhrotování trubek,
• nerezové, ocelové trubky, měděné, mosazné,
hliníkové a plastové trubky.
Kat.č. 113835
2 990 Kč

2 337 Kč

OHÝBÁNÍ TRUBEK
Hydro-Swing hydraulická ohýbačka
• hydraulický pohon ulehčuje ohýbání trubek,
• pro trubky do 32 mm,
Set 12-15-18-22
Kat.č. 153525
16 120 Kč

12 194 Kč

Curvo elektrická ohýbačka
• ohýbání trubek do 180°,
• ohýbání materiálů do 40 mm,
• ideální pro instalaci sanity a topení
Set 15-18-22-28
Kat.č. 580036
44 720 Kč

38 974 Kč

www.antprofitools.cz/rems

LISOVÁNÍ
Eco-Press ruční lisovačka
• lisování do 26mm,
• kompatibilní s REMS standardními čelistmi,
• dodáváno bez čelistí,
• seznam čelistí najdete na
www.antproﬁtools.cz/rems.
Kat.č. 574000
4 966 Kč

Akumulátorová lisovačka Akku-Press ACC
+ akumulátorové LED světlo a 2. akumulátor zdarma
• lisování do 110 mm, otočná hlava,
• akumulátor Li-ion 14,4 V, 3.0 Ah,
• ACC – automatický zpětný chod.
Kat.č. 571X02
43 940 Kč

EVA ruční závitořez do 2“
• ruční ráčna – ideální pro občasné
řezání závitů,
• v balení se závitořeznými hlavami a kufrem.
Set R ½"-¾"-1"-1¼"
Kat.č. 520015
10 842 Kč

Amigo 2 elektrický ruční závitořez do 2“
• v balení se závitořeznými hlavami a kufrem,
• silný motor 1 700 W pro bezproblémové
řezání do 2“.
Set R ½"-¾"-1"-1¼"-1½"-2"
Kat.č. 540020
37 960 Kč

4 004 Kč

32 474 Kč

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

7 774 Kč

Set R ½"-¾"-1"-1¼"-1½"-2"
Kat.č. 520017
15 340 Kč

Nezapomeňte na příslušenství
pro bezchybný závit

30 394Kč

11 674 Kč

REMS Spezial – závitořezný olej na bázi minerálního oleje,
REMS Sanitol – závitořezný olej určený na rozvody vody,

PUSH zkušební tlaková pumpa
• určená na kontroly tlaku a těsnosti
potrubích systémů,
• tlakový rozsah: p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,
• kovové provedení s nádrží 12l.
Kat.č. 115000
4 472 Kč

Solar-Push K 60 plnící čerpadlo
• plnění, proplachování a odvzdušňování
v jednom pracovním cyklu,
• plnící tlak ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi,
• Plnící výkon ≤ 36 l/min, objem zásobníku 30l.
Kat.č. 115312
20 800 Kč

Calc-Push elektrické odvápňovací čerpadlo
• odvápňování potrubních vedení a nádrží,
např. průtokových ohřívačů, bojlerů,
zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody,
výměníků tepla a jiné.
Kat.č. 115900
19 500 Kč

Elektrická šavlová pila TIGER ANC SR
• ideální na montáž, demontáž či opravy,
• dodáváno s univerzálním pilovým listem,
vodicím držákem a kufrem.
Kat.č. 560026
18 720 Kč

4 472 Kč

13 234 Kč

15 314 Kč

15 314 Kč

REMS Frigo 2 F-Zero zmrazovač trubek do 2“
• jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných
potrubních vedení,
• při zmrazování je potřebné mít uzavřený okruh,
• zmrazovací médium R-290,
• set obsahuje příslušenství potřebné pro
zmrazování do 5/4“,
Kat.č. 131012
36 920 Kč

28 574 Kč

Rozšiřovací sada 1 ½” - 2” pre Frigo
Kat.č. 131160
5 980 Kč

2 834 Kč
www.antprofitools.cz/rems

POLYFUZNÍ SVÁŘEČKY
Polyfuzní svářečka Polys P-4a 650 W TW (zvukový průvodce)

• trnová polyfuzní svářečka vybavena elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
• akustický průvodce Trace-Weld vám signalizuje svářecí časy,
• sólo svářečka v papírové krabici.
Kat.č. 03981

5 018 Kč

Set KOMPLET P-4a MINI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; čelisťové nástavce
modré d20, 25, 32 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO 42 mm; nožní stojan
a malý plechový kufr
Kat.č. 04531

6 682 Kč

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; čelisťové nástavce
modré d20, 25, 32, 40, 50, 63 + 100 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO do 42 mm;
nožní stojan a velký plechový kufr
Kat.č. 04105

9 646 Kč

Polyfuzní svářečka Polys P-4a 850 W TW (zvukový průvodce)

• plochá polyfuzní svářečka vybavena elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
• akustický průvodce Trace-Weld vám signalizuje svářecí časy,
• sólo svářečka v papírové krabici.
Kat.č. 04833

5 512 Kč

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; párové nástavce
modré d16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO do 42 mm;
nožní stojan a velký plechový kufr
Kat.č. 03982

10 062 Kč

Polyfuzní svářečka Polys P-4a 1200 W TW (zvukový průvodce)

• plochá polyfuzní svářečka vybavená elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
• akustický průvodce Trace-Weld vám signalizuje svářecí časy,
• sólo svářečka v papírové krabici.
Kat.č. 04373

6 188 Kč

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; párové nástavce modré
d50, 63, 75, 90, 110 mm (se zvýšenou odolností); nožní stojan a velký plechový kufr
Kat.č. 36630

12 870 Kč

DYTRON modré párové nástavce

DYTRON modré čelisťové nástavce

Modré nástavce jsou potaženy teﬂonem, který prodlužuje jejich životnost. Modré nástavce jsou potaženy teﬂonem, který prodlužuje jejich životnost.
Produkt
Kat.č.
Čelisťový nástavec d16 mm modrý
02344
Čelisťový nástavec d20 mm modrý
02351
Čelisťový nástavec d25 mm modrý
02345
Čelisťový nástavec d32 mm modrý
02346
Čelisťový nástavec d40 mm modrý
02347
Čelisťový nástavec d50 mm modrý
02348
Čelisťový nástavec d63 mm modrý
02349
Čelisťový nástavec d100 mm modrý* 02350

Cena bez DPH
306 Kč
311 Kč
327 Kč
398 Kč
434 Kč
557 Kč
690 Kč
511 Kč

* Určený na sváření na tupo do 100 mm (trubka s trubkou)

Montážní přípravek MP-75

• mobilní svářecí přípravek na polyfuzní
svařování velkých průměrů do 75 mm,
• vhodný na dimenze 40, 50, 63, 75 mm,
• použití zaručuje ideální ﬁxaci svářených
dílů při nahřívání, zasouvání a chladnutí
svaru.
Kat.č. 01413

23 270 Kč

Svářečka na tupo ST-160

• umožňuje svařovat čelní průměry 40 – 160 mm
a polyfuzní 40 – 110 mm,
Kat.č. 01657

135 772 Kč

Produkt
Párový nástavec d16 mm modrý
Párový nástavec d20 mm modrý
Párový nástavec d25 mm modrý
Párový nástavec d32 mm modrý
Párový nástavec d40 mm modrý
Párový nástavec d50 mm modrý
Párový nástavec d63 mm modrý
Párový nástavec d75 mm modrý
Párový nástavec d90 mm modrý
Párový nástavec d110 mm modrý
Párový nástavec d125 mm modrý

Kat.č.
02327
02328
02329
02330
02331
02332
02333
02334
02339
02340
21663

Cena bez DPH
311 Kč
361 Kč
420 Kč
466 Kč
503 Kč
610 Kč
743 Kč
902 Kč
1 140 Kč
1 962 Kč
2 493 Kč

Montážní přípravek MP-110

• mobilní svářecí přípravek na polyfuzní
svařování velkých průměrů do 110 mm,
• vhodný na dimenze 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm.
• zařízení je vybavené speciální
polyfuzní svářečkou 1200 W s tělesem
ﬁxovaným do stroje.
Kat.č. 03967

75 998 Kč

Rychlé dodání,
Odborné poradenství,
Servis,

SVÁŘEČKY ELEKTROTVAROVEK NA SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
Německý výrobce Hürner se už více než 40 let specializuje na vývoj a výrobu
svářeček na plasty. Do Jeho produktů patří svářečky elektrotvarovek, mechanické
anebo CNC svářečky na tupo a příslušenství na spojování HDPE trubek.
HÜRNER HST S 160 svářečka sanitárních
elektrotvarovek do 160 mm
• možnost svařování všech běžných
elektrotvarovek,
• zvuková a vizuální signalizace svařování,
• automatický proces svařování, ovládání
jedním tlačítkem.
Kat.č. 400-160-101

NEJŽ

ÁDAN

ĚJŠÍ

12 500 Kč

36 140 Kč

HÜRNER HST 300 Print 450 2.0 svářečka
elektrotvarovek do 450 mm
• sváření plastových rozvodů vody
a plynu s funkcí protokolování svarů,
• paměť na 500 protokolů, USB port,
• skener na čtení čárových kódů
tvarovek,
• monitorovací systém,
• dodaná v dřevěném kufru.
Kat.č. 200-230-092

HÜRNER HST 300 Print + 2.0 svářečka
elektrotvarovek do 1200 mm
• svařování plastových rozvodů vody
a plynu s funkcí protokolování svarů,
• paměť na 10 000 protokolů, USB port, bluetooth,
• skener na čtení čárových kódů
• monitorovací systém, ViewWeld prohledávání protokolů na displeji,
• dodaná v dřevěném kufru.
Kat.č. 200-230-113

51 800 Kč

81 900 Kč

HÜRNER HWT 160-M mechanická
svářečka na tupo do 160 mm
• mobilní a lehké zařízení, se kterým
můžete svařovat v interiéru i exteriéru,
• stroj se dodává se stojanem, elektrickým
hoblíkem, svářečkou a redukčními
vložkami všech dimenzí.
Kat.č. 200-260-600

PROČ HÜRNER?
Německý výrobek,
Specialista na svářečky plastů,
Rychlé dodání,
Servis na Slovensku,

62 700 Kč

LOUPACÍ ZAŘÍZENÍ

HÜRNER HCU 300 MINI svářečka
elektrotvarovek do 180 mm
• kompaktní, lehká a transportní svářečka
elektrotvarovek s možností protokolování
a skenerem na kódy tvarovek,
• paměť na 1800 protokolů,
• monitorovací systém kontroluje více než
20 vlastností během svařování,
• v kufru, se skenerem a napájecími kabely.
Kat.č. 200-230-138

Půjčovna svářeček,
Možnost předvedení,
Zaškolení obsluhy,
Svářečské průkazy.

V portfoliu i hydraulické CNC svářečky na tupo až do 1 200 mm.

www.huerner.cz

Loupačka šetří 80-90% času, ale hlavně zabezpečí kvalitní
přípravu. Při destrukčních zkouškách v případě poruchy je slabé
oškrábání oxidační vrstvy nejčastějším důvodem zamítnutí
záručních podmínek od výrobců materiálu.

Rotační loupací zařízení až do 500 mm
Produkt
Loupací zařízení velikost 1, 32-160 mm
Loupací zařízení velikost 1.5, 63-250 mm
Loupací zařízení velikost 2,110-500 mm
Loupací zařízení velikost 3, 500-1000 mm

Kat.č.
216-100-060
216-100-065
216-100-070
216-100-068

Cena bez DPH
20 800 Kč
21 600 Kč
25 500 Kč
31 200 Kč

Sada obsahuje:
• loupačku,
• kovový kufr
• 1ks náhradního nože

Sedlové loupací zařízení do 180 mm
Produkt
Sedlové rotační loupací zařízení velikost 1., 32-75 mm
Sedlové rotační loupací zařízení velikost 2., 63-180 mm

Kat.č.
Cena bez DPH
216-100-016
16 700 Kč
216-100-017
20 700 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA SVAŘOVÁNÍ
TANGIT Čistič plastů TU8 1I
• bezpečné a spolehlivé svařování,
• vysoký čistící účinek,
• zasychá beze zbytku.
Kat.č. 44221

319 Kč

Ocelový kufr na svářečku
• slouží na transport, skladování,
mechanickou ochranu, ochranu proti
vlhkosti a i jako podstavec při práci.
Kat.č. 200-216-002

3 770 Kč

Ruční škrabka se
4 škrabacími hranami
• vhodné na oškrábání
oxidační vrstvy trubky,
• 4 hranná otočná čepel.
Kat.č. 219-300-008

442 Kč

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEZAČKY TRUBEK

Exact Tools pily dokážou odřezat 10 čistých řezů na
stejný čas jako uhlovou bruskou jeden nedokonalý řez.

Exact pilový systém na řezání trubek je navržený a vytvořený pro profesionální
použití. Pily jsou lehké a přenosné pro práci v terénu. Pily EXACT jsou určeny na
řezání ocelových, plastových, hliníkových, litinových, nerezových a vícevrstvých
trubek. V naší produktové nabídce máme také i speciální pily na řezání ventilačních trubek a na řezání a úkosování plastových trubek v jednom procesu.
VÝHODY ŘEZAČEK EXACT:
Rychlý řez. Trubka s Ø170 mm a s 5mm
stěnou, za míň než 20 sekund,
Kolmý a rovný řez připravený
na svařování či připojení,
Studený řez, možnost hned pracovat,
Kompaktní a lehce přenosný v terénu,

Broušené kotouče prodlužují životnost,
Minimální jiskření,
Bezpečnost operátora,
Kotouč, taška, podpěry v balení,
Zaškolení na stroj v ceně,
Servis strojů

EXACT PipeCut 170 pila na ocelové potrubí
• Ø 15-170mm,
• max. tloušťka stěny: ocel 5mm, plasty 14mm,
• vhodná pro všechny materiály,
• hmotnost jen 5,7 kg,
• 1010W; 4000 ot./min.
Kat.č. 7010462

22 854 Kč

EXACT PipeCut 170E pila na ocelové potrubí
• Nastavení točivého momentu umožňuje
řezat nerezové trubky,
• Ø 15-170mm,
• max. tloušťka stěny: ocel 8 mm, plasty 14 mm,
• vhodná pro všechny materiály,
• 5,7 kg; 1010W; 1600 – 3500 ot./min.
Kat.č. 7010463

EXACT PipeCut 220E pila na ocelové potrubí
• Ø 15-220mm,
• max. tloušťka stěny: ocel 8mm, plasty 14 mm,
• vhodná pro všechny materiály,
• hmotnost jen 6 kg,
• 1010W; 1600 - 3500 ot./min; nastavení otáček.
Kat.č. 7010437

EXACT Pro Series 280 pila na ocelové potrubí
• NOVINKA. Ještě silnější stroj než
předcházející modelové řady, až 2500W.
• Ø 40-280mm,
• max. tloušťka stěny: ocel 20 mm, plasty 45 mm,
• vhodná pro všechny materiály,
• 9 kg; 2500W; 3900 ot./min.
Kat.č. 7010412

EXACT Pro Series 360 pila na ocelové potrubí
• NOVINKA. Ještě silnější stroj než
předcházející modelové řady, až 2500W.
• Ø 75-360mm,
• max. tloušťka stěny: ocel 20 mm, plasty 50 mm,
• vhodná pro všechny materiály,
• 16,5 kg; 2500W; 3900 ot./min.
Kat.č. 7010413

EXACT PipeCut 400 pila a úkosovačka
• na plastové potrubí,
• Ø 100-400 mm; max. tloušťka stěny 25 mm,
• možnost 15° úkosu, max. tloušťka stěny 22 mm,
• 6 kg; 1010W; 4000 ot./min.
Kat.č. 7010401

EXACT PIPE BEVEL 220 úkosovačka
ocelových potrubí
• Ø 25-220 mm, stupně úkosu: 30°; 37,5°; 45°
• max. tloušťka stěny: ocel 10 mm, plasty 14 mm,
• 1400W; 7000 - 10500 ot./min.
Kat.č. 7048121

28 444 Kč

67 470 Kč

34 970 Kč

Pilové kotouče

35 204 Kč

75 270 Kč

Široký výběr kotoučů pro všechny pily EXACT. Broušené kotouče prodlužují životnost.

67 600 Kč

www.exacttools.cz

POTRUBÁŘSKÉ NÁŘADÍ
TAG Skládací stojan na trubky
• výškově nastavitelný (71 – 122 cm) a skládatelný stojan,
• certiﬁkovaná nosnost 1 585 kg,
• dostupná široká škála příslušenství, hlav a nástavců,
až do Ø 12“
Produkt
Kat.č.
TAG Stojan model TFS301 (pouze stojan, potřebné dokoupit hlavy)
TFS301
TAG stojan model TFS301 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12”) NEJŽÁDANĚJŠÍ
TFS301set
TAG stojan model TFS301 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12”) + BTH 300 kuličkové nástavce TFS301set2
TAG Pevný stojan na trubky
• výškově nastavitelný (71 – 122 cm),
• certiﬁkovaná nosnost 1 585 kg,
• dostupná široká škála příslušenství, hlav a nástavců,
až do Ø 12“

TVH300 - do Ø 12”

BTH300 - do Ø 12”
model i pro nerez

Cena bez DPH
2 025 Kč
2 565 Kč
4 320 Kč

SWH300 - do Ø 12”
model i pro nerez

Produkt
Kat.č.
Cena bez DPH
TAG Stojan model TPS300 (pouze stojan, potřebné dokoupit hlavy)
TPS300
1 755 Kč
TAG stojan model TPS300 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12”)
TPS300set
2 295 Kč
TAG stojan model TPS300 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12”) + BTH 300 kuličkové nástavce TPS300set2
4 050 Kč
TAG Řetězový svěrák do Ø 6”
• skládatelný, výška 91 cm, 21 kg,
• multifunkční základna, pevný úchop,
prostor na odložení a zavěšení nástrojů,
• uzemňovací kolík,
Kat.č. TCVS6

TAG Řetězový svěrák do Ø 6”
• s možností přimontování na stůl,
• vhodný svěrák do dílny,
Kat.č. PCV6

3 375 Kč

9 315 Kč

TAG centrátory na trubky, do Ø 12”
• rychlé a jednoduché centrování trubek,
• nerezová ocel – možnost použít na nerez bez
jakéhokoli příslušenství,
• k pokrytí rozsahu do 12“ jsou jen 3 rozměry

Produkt
Centrátor na trubky, 1 - 2.5” (25 - 74 cm)
Centrátor na trubky, 2 - 6” (50 - 170 cm)
Centrátor na trubky, 5 - 12” (127 - 325 cm)

Kat.č.
EZR2
EZR6
EZR12

TAG centrátory na trubky, do Ø 14”
• rychlé a jednoduché centrování trubek,
• nerezová ocel – možnost použít na nerez s
vhodným příslušenstvím (šrouby).

Produkt
Centrátor na trubky, 1 - 3” (25 - 90 cm)
Centrátor na trubky, 2 - 5” (50 - 150 cm)
Centrátor na trubky, 3 - 7” (90 - 195 cm)
Centrátor na trubky, 5 - 9” (125 - 245 cm)
Centrátor na trubky, 9 - 14” (225 - 370 cm)

Kat.č.
EZG3
EZG5
EZG7
EZG9
EZG14

RIDGID Pracovní stůl MATADOR
• skládatelný pracovní stůl z pevné konstrukce
s dřevěnou deskou lemovanou ocelí,
• výška: 810 mm, rozměr desky: 1000x620 mm,
tloušťka desky: 25 mm, hmotnost: 25 kg.
Kat.č. 27481

4 563 Kč

Cena bez DPH
2 970 Kč
3 915 Kč
6 075 Kč
Cena bez DPH
3 105 Kč
3 915 Kč
4 725 Kč
5 805 Kč
8 505 Kč

Potrubní zátky
• dostupné v hliníkové, ocelové a nylonové
verzi od Ø 1/2“ do 72“,
• informujte se u svého prodejce
pro kompletní seznam rozměrů.
• již od 121 Kč

Váš prodejce potrubářského a instalatérského nářadí:

ant PROFITOOLS s.r.o.
POTRUBÁŘSKÉ A INSTALATÉRSKÉ NÁŘADÍ
Příkop 843/4
602 00 Brno
+421 260 103 721
info@antproﬁtools.cz
www.antproﬁtools.cz

Katalog obsahuje nejžádanější a nejpoužívanější
profesionální potrubářské a instalatérské nářadí.
Katalog kompletního sortimentu žádejte
u svého prodejce.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny jsou platné do 31.12.2019

