Mechanische schillers
Prepmaster Multi
Mechanisch schilapparaat om het buitenoppervlak van PE-leidingen
te verwijderen. Deze schillers hebben een gehard blad en zorgen
voor een gecontroleerde snijdiepte. Beschikbaar voor leidingformaten tussen de 63 en 710 mm.
Deze schillers zijn voorzien van verende messen, zodat bij eventuele
buis ovaliteit de leiding rondom geschraapt wordt.
Artikelnummer

Beschrijving

HR03070002

63-315 mm diameter leiding

HR03070004

90-400 mm diameter leiding

HR03070006

110-500 mm diameter leiding

HR03070008

250-710 mm diameter leiding

HR03070010

Meervoudig snijdend blad (4-zijdig) voor alle
bovenstaande schillers

HR03070012

Stalen opslagbox 63-315 mm

HR03070014

Stalen opslagbox 90-400 mm en 110-500 mm

HR03070016

Stalen opslagbox 450-710 mm

PrepMaster Multi 63-315 mm

Snijbladen (4-zijdig)

Prepmaster Mono
Mechanisch schilapparaat om het buitenoppervlak van PEleidingen te verwijderen. Eén apparaat per leidingmaat, beschikbaar voor buitendiameters van 20 mm tot 63 mm. Deze schillers
zijn voorzien van verende messen, zodat bij eventuele buis ovaliteit de leiding rondom geschraapt wordt.
Beschrijving

Artikelnummer
recht handvat

Artikelnummer
zwengelhandvat

20 mm Ø leiding x SDR11

HR03070018

HR03070020

25 mm Ø leiding x SDR11

HR03070022

HR03070024

32 mm Ø leiding x SDR11

HR03070026

HR03070028

40 mm Ø leiding x SDR11

HR03070030

HR03070032

50 mm Ø leiding x SDR11

HR03070034

HR03070036

55 mm Ø leiding x SDR11

HR03070038

HR03070040

63 mm Ø leiding x SDR11

HR03070042

HR03070044

Zwengelhandvat

n.v.t.

HR03070046

Enkelvoudig snijdend blad (4zijdig)

HR03070048

HR03070048

Handschrapers
Handschraper
Deze robuuste handschraper is makkelijk in gebruik voor het
handmatig afschrapen van PE-leidingen als voorbereiding op het
elektrolassen.
Artikelnummer

Beschrijving

HR03040002

Schraper 1½” breedte

HR03040004

Schraper 2½” breedte

HR03040006

Reservemesjes 1½” breedte (2 stuks)

HR03040008

Reservemesjes Blad 2½”breedte (2 stuks)

Lengte schiller
Deze lengteschiller wordt gebruikt voor het maken van een venster in een PEleiding. Aanpasbaar voor leidingen met een diameter tot 630 mm.
Artikelnummer

Beschrijving

HR03040010

lengte schiller - zwart plastic

PE Reinigingsdoekjes
Deze reinigingsdoekjes worden gebruikt voor het verwijderen van vuil en vet op een
PE-leiding, vóór het elektrolassen. Deze gespecialiseerde doekjes zijn gedrenkt in een
hoogwaardige oplossing van 70% of 90% isopropylethanol.

Artikelnummer

Beschrijving

HR03040020

Alcoholdoekjes 70% (100 stuks)

HR03040022

Alcoholdoekjes 90% (100 stuks)

