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SR Cutter SRCS2SRCS2
Beskrivelse
SRCS2, smart arbejdsbænk til hurtig og sikker afkortning af 
rør.

Afkorter rør i en godstykkelse på op til 0,9 mm med en 
diameter på 80-315 mm og med en længde fra 200 mm til 
3000 mm.

SRCS2 er CE mærket.

Arbejdsbænken er udstyret med:
• Hjul og sammenklappelige ben, så man meget let kan 

flytte bænken hen til det aktuelle arbejdssted.

• Et transporthåndtag som letter transporten og som 
giver et godt greb ved sammenklapning og udfoldning 
af arbejdsbænken.

• Skala på teleskoparmen til indstilling af den ønskede 
kanallængde.

• Ruller til at dreje røret på.

• En kniv til at lave starthullet til saksen.

• En holder til Click tængerne.

• Justerbare ben (ved ujævn underlag)

 
Reservedele kan fås, se evt. Art. navn og nummeret i brug-
sanvisningen.

Tekniske data
Sammenklappet
Længde 1.645 mm
Bredde 470 mm
Højde 350 mm

Opstillet
Længde 1.880 mm
Længde (med udtrukne

teleskoparme) 3.140 mm
Bredde 630 mm
Højde 1.230 mm
Arbejdshøjde 820 mm

Maks. tilladt belastning 75 kg
Vægt 23 kg

Bemærk
Arbejdsbænken leveres uden:

• Saks – til afkortning af rør.

• Bidetang - til at afklipning af falsspidser.

• Click tænger – til at lave Click mærker med.

• Click tangs stativ – til at holde og føre Click tængerne 
med.

Disse værktøj bestilles separat, om de ønskes leveret.

Bestillingskode
SRCS2

Produkt

For at ...
Afkorte et rør Afkorte et rør og

afklippe falsspid-
sen

Afkorte et rør og
afklippe falsspids og
lave click mærker

Har du brug for ...
SR Cutter SR Cutter SR Cutter

+ + +

Saks Saks Saks

+ +

Bidetang til fals Bidetang til fals

+

Click tænger

+

Stativ til Click tænger
Ret til ændringer forbeholdes 1
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Reservedele til SR cutter 2
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CSPR2 100
Rulle
Rulle, længde 100 mm  
incl 2 bøsninger.

SRCSF2
Fod
Justerbar fod til benene.

CSKP2
Knivbeskyttelse 
Stålblad til beskyttelse  
af kniven.

SRCKA2
Knivarm +  
indstillingsblok

CSHSK2
Låsevred
Vred til at låse indstillingsblok-
ken. (1)  

CSHBT2
Låsevred
Vred til låsning af  
teleskoparm. (2)

CSHBK2
Låsevred
Låsevred til knivstativ. (3)

CSPR2 250
Rulle
Rulle, længde 200 mm  
incl. 2 bøsninger.

CSCPS2
Arm 

Arm til click tang.

CSSAA2
Aksel

Løs aksel til Dräco saks.

CSKE2
Knivblad
Knivblad til at trykke hul i 
kanalen.

Bestilling
Produkt code  CSHBT2


