
Cortador de tubos
Resultados de corte perfeitos
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Cortador de tubos para mangueiras 
pneumáticas e multicamadas
Resultados de corte perfeitos: a mangueira e  
o cortador de tubos para usuários profissionais

 Ideal para todas as mangueiras/tubos líquidos, mul-
ticamadas e pneumáticos comumente disponíveis no 
mercado na ampla faixa de aplicação de Ø 4 - 20 mm

 Com suporte universal para posicionamento em  
ângulo reto

 Boa aderência mesmo durante o uso contínuo e baixa 
força exigida, além da abertura automática graças ao 
mecanismo de mola

 > Lâminas facilmente substituíveis
 > Com mola de abertura e lingueta de travamento
 > Cabos ergonômicos feitos de plástico reforçado com fibra de vidro
 > Não é adequado para cortar cabos
 > Lâminas em aço especial de alta resistência, temperado e endurecido a óleo

Artigo nº
EAN  
4003773- mm

Valores de corte
Ø mm g

90 25 185  084839 185 12 - 25 175

90 25 185 SB 086093 185 12 - 25 175

90 29 01  031932 Lâmina sobressalente 24

Artigo nº
EAN  
4003773- mm

Valores de corte
Ø mm g

90 10 185  084846 185 4 - 20 175

90 10 185 SB 086086 185 4 - 20 175

90 29 01  031932 Lâmina sobressalente 24
Graças aos cabos ergonômicos, junta lisa e mola de abertura, você pode cortar tubos  
flexíveis ou mangueiras pneumáticas com pouco esforço

A lâmina afiada de alta resistência corta tubos compostos e de plástico com suavidade e sem rebarbas

As bordas de apoio largas alinham auto-
maticamente os tubos com perfeição em 
ângulo reto com a lâmina

Cortador de tubos para  
tubos compostos de plástico
Corte limpo: corta tubos de alumínio  
compostos e de plástico com ótima precisão

 Para cortar tubos compostos de Ø 12 - 25 mm 
 Superfícies de corte limpas, lisas e sem rebarbas
 Lâminas facilmente substituíveis

 > Com mola de abertura e lingueta de travamento
 > Cabos ergonômicos feitos de plástico reforçado com fibra de vidro
 > Não é adequado para cortar cabos 
 > Lâminas em aço especial de alta resistência,  
temperado e endurecido a óleo

90 10 185

90 25 185
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