
Unikátna metóda na rezanie rúr
Exact pipe cutting systém je navrhnutý a vyrobený pre profesionálne používanie. Všetky rezačky rúr sú ľahké, 
ľahko sa prenášajú a prevádzka na mieste je veľmi dobrá. Môžete použiť Exact rezné píly na rezanie ocele, 
medi, plastov, liatiny, nerezovej ocele a viacvrstvových rúr. V našom sortimente máme tiež špeciálne píly na rúry 
pre rezanie ventilačných rúr a pre rezanie a zrážanie hrán plastových rúr v jednom procese. Náš pipe cutting 
systém sa používa už viac ako 10 rokov a naša patentovaná technológia bola použitá globálne v mnohých 
svetovo preslávených značkách. Pipe cutting systém je všetko čo potrebujete v jednej praktickej taške.

Perfektný konečný rez je pripravený na zváranie alebo pripojenie 
Pri zváraní potrubí je veľmi dôležité mať rovné a čisté konečné rezy. So systémom Exact sú splnenené všetky 
tieto potreby. Rúry sú okamžite pripravené na zváranie alebo pripojenie. Exact píly sú neuveriteľne rýchle. 
Rezanie rúry s priemerom 170 mm a hrúbkou steny 5 mm trvá menej ako 20 sekúnd. Exact systém je tiež 
požiarne bezpečný, úsporný a veľmi bezpečný pre užívateľov v pracovnom prostredí. Každý model má velký 
rezný rozsah a jeden človek ľahlo zvládne rezať velké rúry úplne sám. Pripojte sa k spokojným Exact 
užívateľom.
  

Najľahší a najšikovnejší EXACT PipeCut 170 má široký záber 
rezania ø15 mm - 170 mm pri hmotnosti len 5,7 kg. Je použiteľný na 
akékoľvek kovové aj plastové rúry. Jeho použitie je  veľmi pohodlné 
a jednoduché a reže rúry neuveriteľne rýchlo. 

Silný, ľahký a prenosný EXACT PipeCut 170E je použiteľný pre 
akékoľvek kovové aj plastové rúry. Vďaka regulácií otáčok a vysokému 
krútiacemu momentu je ideálny na rezanie oceľových, nerezových a 
liatinových potrubí. Ponúka perfektné konečné opracovanie pre použitie 
fitingov alebo tvaroviek.

Sila navyše a široký rozsah ø 15 mm až 220 mm u EXACT PipeCut 
220E. Použiteľný na akékoľvek kovové aj plastové rúry. Regulácia otáčok 
a konštantný vysoký krútiaci moment. Vďaka robustnému prevedeniu a 
vhodnej konštrukcii je predurčený pre univerzálne použitie v dielni aj v 
teréne.   

Najefektívnejšie rezanie rúr s mocným EXACT PipeCut 280E. Je ideálny 
na rezanie oceľových rúr s jeho dvojstupňovou reguláciou otáčok, 
konštantným krútiacim momentom a silným motorom. Funguje perfektne aj 
na najtvrdšie liatinové potrubia. Je vhodný aj na plastové potrubia, pretože 
dokáže rozrezať aj veľmi hrubé steny a je pripojiteľný k vysavaču.

Najväčší a univerzálny EXACT PipeCut 360E. Vďaka svojim charakteristikám 
vrátane dvojstupňovej regulácie otáčok motora, konštantného vysokého 
krútiaceho momentu, plynulého rozbehu motora a automatickej ochrany proti 
preťaženiu motora reže ľahko aj najhúževnatejšiu tvárnu liatinu. Keď reže plasty, 
je pripojiteľný na vysavač a neznečistí okolie plastovými pilinami. Jeho robustná 
konštrukcia mu umožňuje použitie v najnáročnejších situáciách.

Model
Napätie/Výkon

Napätie/Prúd
Otáčky

Priemer kotúča
Kotúč vnútorný otvor 

Hmotnosť
Rozsah použitia

Max. hrúbka steny rúry
 

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 oceľ/ 14 mm plast

Model
Napätie/Výkon

Napätie/Prúd
Otáčky

Priemer kotúča
Kotúč vnútorný otvor 

Hmotnosť
Rozsah použitia

Max. hrúbka steny rúry
 

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 oceľ/ 14 mm plast

Model
Napätie/Výkon

Napätie/Prúd
Otáčky

Priemer kotúča
Kotúč vnútorný otvor 

Hmotnosť
Rozsah použitia

Max. hrúbka steny rúry
 

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 oceľ/ 14 mm plast

Model
Napätie/Výkon

Napätie/Prúd
Otáčky

Priemer kotúča
Kotúč vnútorný otvor 

Hmotnosť
Rozsah použitia

Max. hrúbka steny rúry
 

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 oceľ/ 38 mm plast

Model
Napätie/Výkon

Napätie/Prúd
Otáčky

Priemer kotúča
Kotúč vnútorný otvor 

Hmotnosť
Rozsah použitia

Max. hrúbka steny rúry
 

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 oceľ/ 38 mm plast

d = 6 mm Oceľ

Ø 15 mm – 170 mm

d = 14 mm Plast

d = 8 mm Oceľ

Ø 15 mm – 170 mm

d = 14 mm Plast

d = 8 mm Oceľ

Ø 15 mm – 220 mm

d = 14 mm Plast

d = 10 mm Oceľ

Ø 40 mm – 280 mm

d = 38 mm Plast

d = 10 mm Oceľ

Ø 75 mm – 360 mm

d = 38 mm Plast

Pipe cutting system - Ocenená patentovaná inovácia z Fínska - www.exacttools.sk

Pipe cutting system - Absolútne požiarne bezpečné s Exact  -                           2 roky záruka www.exacttools.sk

Pipe cutting system - Extrémne jednoduchý Exact  -                                           2 roky záruka www.exacttools.sk

Pipe cutting system - Jedinečné inovácie z Fínska -                                            2 roky záruka www.exacttools.sk

Pipe cutting system - Rýchle a presné rezanie s Exact -                                      2 roky záruka www.exacttools.sk

Pipe cutting system - Vždy rovné a čisté konce rúr -                                            2 roky záruka www.exacttools.sk


