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Uchwyty do cięcia rur - baki 
 

 

 

  

 

 
 
Najważniejsze korzyści z ich użytkowania: 
 

1. Są ekonomicznymi narzędziami do błyskawicznego montażu na rurach. 

2. Ich prosta a zarazem praktyczna budowa sprawia, że można je szybko i bezproblemowo zakładać na rury.  

3. Kształt obejm zapewnia niezawodne trzymanie na rurach. 

4. Obejmy są produkowane ze specjalnie utwardzanej stali - są trwałe, solidne. 

5. Z łatwością wytrzymają warunki panujące w warsztacie jak i na budowie. 

6. Nie zajmują dużo miejsca, przez co mogą być z łatwością przemieszczane z jednego miejsca na drugie. 
 

W jaki sposób użyć uchwytów do cięcia rur? 
 

To bardzo proste. Wystarczy otworzyć uchwyt i założyć go do na rurę w miejscu, w którym chcemy ją uciąć. Następnie 

należy zacisnąć uchwyt. W wersji Quick Lock służy do tego specjalna śruba motylkowa. W wersji standardowej możemy 

posłużyć się zaciskami, imadłem lub innymi narzędziami. 

Gdy uchwyt jest już stabilnie zamocowany na rurze możemy przystąpić do cięcia. W tym celu należy umieścić ostrze 

naszego narzędzia w szczelinie, która przebiega przez uchwyt. Pozycja szczeliny zapewnia, że cięcie jest równe. 

Po zakończonym cięciu wystarczy zdjąć uchwyt z rury.   

Rozmiary uchwytów są dostosowane do wymiarów rur reprezentowanych przez podane poniżej normy. 
 

Uchwyty wykonywane są w dwóch wersjach: bez blokady zamknięcia oraz z blokadą - wersja z szybkozłączem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* uchwyty dostępne wyłącznie w wersji z blokadą Quick Lock 

UCHWYTY ISO 

Rozmiar Średnica zew. rury 

ISO 13.5 13.5 mm 

ISO 17.2 17.2 mm 

ISO 21.3 21.3 mm 

ISO 26.9 26.9 mm 

ISO 33.7 33.7 mm 

ISO 42.4 42.4 mm 

ISO 48.3 48.3 mm 

ISO 60.3 60.3 mm 

ISO 76.0 76.0 mm 

ISO 88.9 88.9 mm 

ISO 114.3 114.3 mm 

ISO 139.7   * 139.7 mm 

ISO 168.3   * 168.3 mm 

UCHWYTY CAL 

Rozmiar Średnica zew. rury 

1/4 ” 6.4 mm 

3/8 ” 9.5 mm 

1/2 “ 12.7 mm 

1 “ 25.4 mm 

1 1/4 “ 31.8 mm 

1 1/2 “ 38.1 mm 

2 ” 50.8 mm 

2 1/2 ” 63.5 mm 

3 “ 76.2 mm 

3 1/2 ” 88.9 mm 

4 ” 101.6 mm 

5 ”   * 127.7 mm 

6 ”   * 152.4 mm 

UCHWYTY DIN szereg 1 

Rozmiar Średnica zew. rury 

DN 10 12 mm 

DN 15 18 mm 

DN 20 22 mm 

DN 25 28 mm 

DN 32 34 mm 

DN 40 40 mm 

DN 50 52 mm 

DN 65 70 mm 

DN 80 85 mm 

DN 100 104 mm 

DN 125   * 129 mm 

DN 150   * 154 mm 

DN 200   * 204 mm 

UCHWYTY DIN szereg 2 

Rozmiar Średnica zew. rury 

DN 10 13 mm 

DN 15 19 mm 

DN 20 23 mm 

DN 25 29 mm 

DN 32 35 mm 

DN 40 41 mm 

DN 50 53 mm 
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