
vIraX schroefdraadsnIjmachInes

Prestatie in actie! 
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Draadsnijkop 
met automatische 

of handmatige opening.

De afmetingen van de 
schroefdraad zijn snel en 
eenvoudig in te stellen.

Smeeroliepomp voorzien 
van trechter met automatische 

aanzuiging. Verhoogde zuigkorf 
om te voorkomen dat er bramen 

terecht komen in de olie. 
Regelbaar oliedebiet.  

Slagdrevel
voor snel vastklemmen. 

Universele motor 
speciaal ontworpen voor 

bouwwerven. Bestand tegen 
spanningsverlies 

tot maximaal 80 V.

Veiligheidspedaal
om de machine veilig 
te starten en stoppen 

wanneer u wil.

Veiligheidsschakelaar
om ongewenst starten 

te voorkomen.

Voor een eenvoudig en 
vlot transport op de bouwwerf 
kan u opteren voor mobiele 
en lichte wagentjes!  
Een enkele persoon kan de 
machine op een bedrijfsvoertuig 
laden en lossen.

Voor schroefdraadsnijden 
in een handomdraai!
Met VIRAX schroefdraadsnijmachines wordt schroefdraadsnijden 
eenvoudig en efficiënt. Inbouwen, afstellen, in bedrijf stellen, er is aan 
alles gedacht om het schroefdraadsnijden ideaal te doen verlopen: 
snel, veilig, ergonomisch, praktisch...

Slagdrevel en lange 
klauwen voor het 

snel en stevig 
vastklemmen van de pijp 

in alle veiligheid.

schroefdraadsnIjmachIne

Middenstuk 
van 330 mm lang voor het 

schroefdraadsnijden op kortere 
stukken pijp. Het middenstuk 

heeft een helling 
van 2,2° zodat de olie uit 

de pijp kan vloeien.

2’’



Snelle en eenvoudige 
vervanging van de 

snijmessen dankzij de positiekogel. 

Pijpsnijder met automatische 
centrering

en zeer hard snijwiel.  

Pijpsnijder met ergonomische 
handgreep voor meer grip.

Uiterst harde snijmessen 
verkrijgbaar in HSS- 

en standaarduitvoering.

Snijmessen met een groef voor 
een snelle en eenvoudige 
vervanging zonder dat men 
de kop niet hoeft te demonteren.

Lange klauwen 
voor het stevig vastklemmen 

van de pijp.

Snel vervangen 
van klauwen.

Ruimijzer met 5 messen 
voor een  duidelijk 
en nauwkeurig resultaat. 

Ergonomische handvat   
met 4 handgrepen voor een 
optimale grip en veiligheid.

Voor een eenvoudig en 
vlot transport op de bouwwerf 
kan u opteren voor mobiele 
en lichte wagentjes!  
Een enkele persoon kan de 
machine op een bedrijfsvoertuig 
laden en lossen.

Zeer hard snijmes  
verkrijgbaar in HSS 
en standaard uitvoering.

Eigenschappen

Ref. : 162120
Vermogen: 1100 W
Draaisnelheid: 38 tr/min
Gewicht: 57,70 kg
Afmetingen:  1160 x 650 x 1100 mm  

Schroefdraadsnijmachine 1/2 
tot 2’’ wordt geleverd met:

1 automatische draadsnijkop 1/2 tot 2’’ BSPT en NPT
1 set snijmessen 1/2 - 3/4’’ BSPT Rechts
1 set snijmessen 1 - 2’’ BSPT Rechts
1 set koolborstels
1 snijwiel voor pijpsnijder staal
1 bus van 5 L olie (ref. 110105)
4 poten

2’’



De afmetingen van de 
schroefdraad zijn snel en 
eenvoudig in te stellen. 

Nauwkeurige 
diepte-instelling van de 

schroefdraad. 

Smeeroliepomp voorzien 
van trechter met automatische 

aanzuiging. Verhoogde zuigkorf 
om te voorkomen dat er bramen 

terecht komen in de olie.  
 Regelbaar oliedebiet. 

Slagdrevel 
voor snel vastklemmen. 

Draadsnijkop 
met automatische opening.

Veiligheidsschakelaar
om ongewenst starten 

te voorkomen.

Asynchrone motor,
stil en betrouwbaar. 
3 snelheden voor 

het optimaal versnijden en 
draadsnijden van pijpen 

ongeacht de diameter.

Veiligheidspedaal
om de machine veilig 
te starten en stoppen 

wanneer u wil.

Slagdrevel en lange 
klauwen voor het snel 

en stevig vastklemmen 
van de pijp in alle 

veiligheid.

Een krachtige 
machine... 
Deze krachtige schroefdraadsnijmachine 
4’’ werd speciaal ontworpen voor grote 
productieseries en  zal al uw groeven 
en schroefdraden uitvoeren. Beproefde 
betrouwbaarheid zowel op de werkplaats 
als op bouwwerven!

4’’schroefdraadsnIjmachIne



Snelle en eenvoudige 
vervanging van de snijmessen  

dankzij de positiekogel.

Pijpsnijder met automatische 
centrering en zeer 

hard snijwiel.

Uiterst harde snijmessen 
verkrijgbaar in HSS- en 
standaarduitvoering.

Snijmessen met een groef voor 
een snelle en eenvoudige 
vervanging zonder dat men 
de kop niet hoeft te demonteren.

Lange klauwen 
voor het stevig vastklemmen 

van de pijp.

Snel vervangen  
van klauwen.

Eigenschappen

Ref. : 162140
Vermogen: 1600 W
Draaisnelheden: 36/20/11 tr/mn
Gewicht: 142,20 kg
Afmetingen:  1200 x 870 x 1200 mm   

Schroefdraadsnijmachine 4’’ 
wordt geleverd met:

1 automatische draadsnijkop 1/2 tot 2’’ BSPT
1 automatische draadsnijkop 2.1/2 tot 4’’ BSPT
1 set snijmessen 1/2 - 3/4’’ BSPT Rechts
1 set snijmessen 1 - 2’’ BSPT Rechts
1 set snijmessen 2.1/2 - 4’’ BSPT Rechts
1 snijwiel voor pijpsnijder staal
2 bussen van 5 L olie (ref. 110105)
4 poten

Speciaal opbergvak.

Pijpsnijder met 
ergonomische handgreep 
voor meer grip. 

Ruimijzer met 3 messen 
voor een beter resultaat. 

Zeer hard snijmes   
verkrijgbaar in HSS 
en standaard uitvoering.

Ergonomische handvat   
met 4 handgrepen voor een 
optimale grip en veiligheid.

4’’



groeffreesmachIne  
Voor snel en regelmatig 
groeffrezen...
De Virax groeffrees is ontworpen voor 
toepassingen op bouwwerven en zorgt voor 
snel en eenvoudig uitvoerbare groeffrezen. 
Bovendien past de groeffrees op de meeste op 
de markt verkrijgbare machines. Standaard uitgerust 
met een aandrijfwiel 2 - 6” voor staal. Eenvoudig 
te vervoeren, weegt slechts 11 kg.

Pijp geschikt voor groeffrezen
Staalpijp:  NF EN 10208.2/10255W/10217.1/ 

10255S/10216.1
Max. dikte 5,5 mm

De groeffreesmachine wordt 
geleverd met:
1 asverbinding
1 set snijwielen 2 tot 6’’
1 afstelgereedschap
De adapter is als optie verkrijgbaar

  

Omschrijving rEF

Draagbare groeffreesmachine 2 - 6’’ 162400
Set snijwielen 1’’ 162431
Set snijwielen 1.1/4 - 1.1/2’’ 162432
Set snijwielen 2 - 6’’ 162433

vOOr machinEmOdEl rEF

Virax 162120 162420
Virax 162140 162430
Virax 1620 162424
Ridgid 300 162421
Ridgid 300C 162422
Ridgid 535 162423
Rems Tornado en Magnum 162425
Rothenberger Supertronic 2SE 162420

vOOr grOEFFrEEsmachinE mOdEl   rEF

Ridgid 916, 918 
en Rems 347000 pour 162120

162426

Rothenberger 5.65XX *
  *voor ref. 5.6505 is een adapter niet langer nodig.

      Adapter 
voor 
groeffreesmachine  

Met deze adapters kunt u de op de markt 
verkrijgbare groeffrezen monteren op de meeste 
Virax schroefdraadsnijmachines 2’’. 

2Adapter voor VIRAX 
groeffreesmachine  

Met deze adapters kunt 
u de VIRAX groeffrees 
monteren op de meeste 
op de markt verkrijgbare 

schroefdraadsnijmachines.  

1



Systeem voor een snelle en 
eenvoudige instelling van een 

regelmatige freesdiepte. 

Aandrijving door een 
ratelsleutel of handgreep  

voor een kleinere 
krachtsinspanning.  

toebehoren 
Koppen voor groeffreesmachine 

capacitEit machinE standaard 
schrOEF-
draadsnijdEn

schrOEF-
draadsnijdEn 
mEt vErwissE-
ling van band

OpEnEn richting van 
hEt schrOEF-
draad-
snijdEn

rEF

1/4 - 3/8’’ 162120 /40 1/4 - 3/8’’ - Handmatig Rechts 162150
1/2 - 2’’ 162120 /40 BSPT - NPT BSPP - UNC 

NPSM - BSW
Automatisch Rechts 162151

2.1/2 - 4’’ 162140 BSPT - Automatisch Rechts 162152
2.1/2 - 4’’ 162140 NPT - Automatisch Rechts 162153

Snijmessen
Standaard:  staal.
HSS: Gegalvaniseerd en roestvrij staal.

schrOEF-
draad

bspt rEchts npt rEchts

Afmetingen 1/4 - 3/8’’ 1/2 - 3/4’’ 1 - 2’’ 2.1/2 - 4’’ 1/4 - 3/8’’ 1/2 - 3/4’’ 1 - 2’’ 2.1/2 - 4’’

Standaard 162201 162202 162203 162204 162205 162207 162208 162209

HSS 162301 162302 162303 162304 162305 162307 162308 162309

Nippels
De nipples dienen voor het produceren van spoelen. 
Snel te monteren.
Snel vast- en losdraaien met sleutel.

vOOr pijp‘’ spOEllEngtE rEF

1/2’’   46 162450

3/4’’   53 162451

1’’   56 162452

1.1/4’’   66 162453

1.1/2’’   66 162454

2’’   73 162455

2.1/2’’   77 162456

3’’   82 162457

4’’   82 162459

1   Met deze adapter kunt u 
de VIRAX groeffrees monteren 
op de meeste op de markt 

verkrijgbare 
schroefdraadsnijmachines.

2   Met deze adapter kunt 
u op de markt verkrijgbare 

groeffrezen monteren op Virax 
schroefdraadsnijmachines.

Rollen



Toebehoren 
Driepikkel  

Onderdelen

Omschrijving ref

Snijwiel voor staalpijpen (schroefdraadsnijmachine 2 en 4’’) 162470

Snijwiel voor RVS-pijpen (schroefdraadsnijmachine 2 en 4’’) 162471

Koolborstels (set van 2 stuks) voor de groeffreesmachine 2’’ 753066

Set van 3 klauwen voor schroefdraadsnijmachine 2’’ 753068

Set van 3 pallen voor schroefdraadsnijmachine 2’’ 753069

Set van 3 klauwen voor schroefdraadsnijmachine 4’’ 753070

Set van 3 pallen voor schroefdraadsnijmachine 4’’ 753071

Snij-olie voor staal en 
snij-olie voor roestvrij staal
Nieuwe, nog krachtigere samenstelling. Olie speciaal ontworpen voor handmatig 
en machinaal schroefdraadsnijden. Dankzij het sterke smeringsvermogen van de Virax 
snij-olie bekomt men schroefdraad van betere kwaliteit en gaan de snijmessen, 
de gereedschappen en de machines langer mee. Emulgeerbaar in water. Reukloos.
Opgelet:  Bij gebruik voor drinkwaterleidingen moet de olie eerst worden schoon-

gespoeld met detergent.

Snij-Olie vOOr Staal   Snij-Olie vOOr rOeStvrij Staal

L verPAKKing ref

1 Bus 110101

5 Bus 110105

1 Doos met 12 bussen 110112

20 Bus 110120

500 ml Spuitbus 110200

500 ml Doos met 12 Spuitbussen 110202

L verPAKKing ref

5 Bus 110505

5 Doos met 4 bussen 110506

Synthetische snij-olie  
Speciaal samengesteld voor het schroefdraadsnijden op drinkwaterleidingen. De olie 
is geheel reukloos, volledig biologisch afbreekbaar en laat geen smaak na in het 
water. Dankzij deze olie gaan de gereedschappen langer mee, verbetert de staat 
van de bewerkte oppervlakken, verwijdert bramen en maakt het afwerken en snijden 
eenvoudiger.  
Onverdund te gebruiken.
Voldoet aan de gezondheidsnorm DVGW (Identificatienr. DW - 0201AT2541).

L verPAKKing ref

5 Bus 110605

Omschrijving Kg ref

Zonder poten* 4,100 161100

Met poten.* maximum hoogte: 98 cm; min. hoogte: 85,5 cm 8,000 161110

 * de poten kunnen worden gemaakt van pijpen van 3/4’’ (20/27).



Wagentjes voor modellen 2’’ en 4’’

Opvouwbaar wagentje voor 
schroefdraadsnijmachine 2’’
Opvouwbaar wagentje voor eenvoudig 
vervoer van uw schroefdraadsnijmachine. 
Eén enkele persoon kan de machine op een 
bedrijfsvoertuig laden en lossen. Het wagentje 
is uitgerust met hulpvijzels om de machine 
omhoog en omlaag te laten.

Ref.: 162460
Voor machinemodel: 162120

Geleverd met:
1 aftapsysteem 
1 set spanschroeven

Hulpvijzels.

Steunpoten voor 
zware belasting.

Eenvoudig vervoer van 
de schroefdraadsnij-

machine.

In een bedrijfsvoertuig 
laden.    

Plateau waarop men 
gereedschappen en 

verbindingsstukken kan 
leggen. 

Gemakkelijk te 
verplaatsen op 

voetpaden. 

Wagentje voor 
schroefdraadsnijmachine 4’’
Wagentje voorzien van 4 wieltjes 
en handgrepen voor eenvoudig 
vervoer.

Ref.: 162461
Voor machinemodel:  162140

Geleverd met:
1 set spanschroeven

Eenvoudig vervoer van 
de schroefdraadsnij-

machine.

Installeer de bovenkant 
van het wagentje op 
de drempel van de 

bestelwagen.

au waarop men 
gereedschappen en 

verbindingsstukken kan 
leggen.

Opheffen, duwen en 
laten rollen... en hij is 

geladen! 

Aftapsysteem dat het 
demonteren van de 
machine overbodig 
maakt.



Laat uw talent tot zijn recht komen
39, quai de Marne - BP 197 
F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com 

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tél.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX
J. FIVE N.V. - Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp

Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441 - info@ckfive.be

Hulpvijzels.

Aftapsysteem dat het 
demonteren van de 
machine overbodig 
maakt.
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