
VVS-VERKTYG



sid 2

  

RÖRAVSKÄRARE 6–45 MM
 
Röravskärare för kopparrör i dimension Ø 6–45 mm. Den ger exakt kapning och diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergono-
miska handtaget. Den har fyra styrrullar och integrerad avgradare.

Art nr Modell
1947236 6–45 mm

1947238 Röravskärartrissa 3–35,s3–45 mm och 6–70 mm

VVS-VERKTYG

RÖRAVSKÄRARE MINI
 
Röravskärare Mini för kopparrör i dimension Ø 3–16 samt 3–22 mm. Den är lätt att använda och har en liten kompakt storlek som 
förenklar arbeten i trånga utrymmen: under diskbänkar, tvättställ och även längs med väggar. Robust, tillverkad i stål, anpassas lätt till 
rörform och storlek med röravskärstrissa.

Art nr Modell
1947231 3–16 mm

1947232 3–22 mm

1947234 Röravskärstrissa 3–16, 3–22 mm

  

RÖRAVSKÄRARE 6–35 MM
 
Röravskärare för kopparrör i dimension Ø 6–35 mm. Den ger exakt kapning och diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergono-
miska handtaget. Röravskärstrissan kan snabbt och enkelt tas bort. Den har fyra styrrullar och integrerad avgradare. 

Art nr Modell
1947235 6–35 mm

1947238 Röravskärartrissa 3–35, 3–45 mm och 6–70 mm
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RÖRSAX FÖR PLASTRÖR 42 MM
 
Rörsax för plaströr i dimension Ø 42 mm. Bladet är V-format för att minska avtryck på röret vid vinkelrät rörkapning. Rörsaxen är 
försedd med en låsspärr som håller handtaget stängt under transport, för större säkerhet. Den passar för kapning av de flesta plaster 
som exempelvis: PVC, PP, PE och PEX.

Art nr Modell
2113181 42 mm

VVS-VERKTYG

RÖRAVSKÄRARE 6–70 MM
 
Röravskärare för kopparrör i dimension Ø 6–70 mm. Den ger exakt kapning och diametern ställs lätt in genom att vrida på handtaget. 
Röravskärstrissan kan snabbt och enkelt tas bort. Den har fyra styrrullar och integrerad avgradare. Det finns även teleskopfunktion 
och release-knapp.

 

 
Art nr Modell
1947237 6–70 mm

1947238 Röravskärartrissa 3–35, 3–45 mm och 6–70 mm

RÖRSAX FÖR PLASTRÖR 28 MM
 
Rörsax för snabb och optimal kapning av plaströr i dimension Ø 28 mm. Bladet är V-format för att minska avtryck på röret vid vinkelrät 
rörkapning. Rörsaxen är försedd med en låsspärr som håller handtaget stängt under transport för större säkerhet. Den passar för 
kapning av plaster som exempelvis: PVC, PE, PEX samt olika typer av plastslangar. För kapning av hårdare plaster som exempelvis PP, 
välj istället rörsax 42 mm, art nr 2113181.

Art nr Modell
2113180 28 mm
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UNIVERSALNYCKEL
 
Universalnyckel för apparatskåp, bommar, radiatorer etc. Nio olika profiler och säkerhetskedja med karbinhake.

 

Art nr Modell
324272 Universalnyckel

KRANMUTTERNYCKEL
 
För dragning och lossning av blandararmaturer.

 

Art nr Modell
325034 8/9–18/19 mm

 

RÖRAVGRADARE
 

Röravgradare för rör i koppar och rostfritt stål i dimension 10–54 mm.

 

Art nr Modell
1947239 10–54 mm

  

HÅLPUNCH
 
Hålpunch, för håltagning i rostfria diskbänkar m.m. Max. godstjocklek i stålplåt 2 mm och i aluminiumplåt 5 mm.

Art nr Modell
320676 32,0 mm

320678 35,0 mm
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AVLOPPSPUMP 

Avloppspump för stopp i tvättställ, diskho, dusch och toalett. Pumpen har en robust design med stadigt handtag. Tar inte skada av 
rengöringsprodukter som används inom hushållet. Den har två adaptrar för effektiv användning och även optimalt tryck. 
  

Art nr Modell
2632534 Avloppspump

  

RENSAPPARAT
 
Rensapparat i lackad metall, med snabb och enkel vajerförvaring. Låsskruv finns för att säkerställa en lämplig längd på vajern.  
Vajerlängd: 7,5 m.  
Vajertjocklek: 6,35 mm.

Art nr Modell
262534 Rensapparat
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ANTECKNINGSIDA
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ANTECKNINGSIDA
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Distribueras av SGDS Gruppen AB
www.sgdsgruppen.se
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