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Automatické nebo manuální 
otevírání závitořezné hlavy.

Rychlé a jednoduché 
nastavení velikosti řezaných 

závitů.

Samonasávací zubové čerpadlo 
oleje. Vyvýšený filtr, aby nedošlo 
ke kontaminaci oleje železnými 
pilinami. Měnitelné nastavení 

průtoku oleje. 

Rychloupínání.

Univerzální motor speciálně 
navržený k použití na stavbách. 
Speciálně navržený motor pro 

pokles napětí v síti.

Bezpečnostní pedál ke 
spuštění chodu a zastavení 
chodu závitořezu kdykoli je 

zapotřebí.

Bezpečnostní spínač 
k zabránění náhodnému 

zapnutí stroje.

Lehký, jednoduše manévro-
vatelný vozík – ideální volba k 
jednoduchému a efektivnímu 
transportu zařízení na staveniště.
Stroj může být naložen a vyložen 
z přepravního vozidla jednou 
osobou.

Jednoduché provedení 
přesných závitů
Se závitořezy Virax se řezání závitů stává jednoduchým a účinným 
výkonem.
Instalace, seřízení a provoz jsou navrženy tak, aby byly zajištěny 
ideální podmínky pro rychlé, bezpečné a pohodlné vytváření závitů 
na trubkách.

Upínání a dlouhé 
čelisti k rychlému, 

pevnému a 
bezpečnému 

zajištění trubky.

záVitořez

Tělo 330 mm dlouhé pro 
řezání závitů na krátkých 

trubkách. Tělo je zahnuto v 
úhlu 2.2° pro lepší odvod 

oleje z trubky.

2’’



Indexovací kulička k rychlé 
a jednoduché výměně nožů.

Samostředící řezač trubek s řezným 
kolečkem pro velké zatížení.

Řezač trubek s ergonomickou 
rukojetí k lepšímu uchopení.

Odolné závitořezné 
nože z HSS nebo standardní oceli.

Závitořezné nože s drážkou pro 
rychlou a jednoduchou výměnu 

bez odnímání hlavice.

Dlouhé čelisti pro bezpečné 
sevření trubky.

Rychlá výměna čelistí.

Pěti-břitý výstružník pro 
čisté a přesné odhrotování.

Ergonomická 4-ramenná 
rukojeť pro lepší uchopení a 
maximální bezpečnost.

Lehký, jednoduše manévro-
vatelný vozík – ideální volba k 
jednoduchému a efektivnímu 
transportu zařízení na staveniště.
Stroj může být naložen a vyložen 
z přepravního vozidla jednou 
osobou.

Vysoce odolné závitořezné 
nože z HSS a standardní oceli.

Specifikace
Referenční číslo: 162120
Výkon: 1100 W
Rychlost: 38 ot./min.
Váha: 57,70 kg
Rozměry: 1160 x 650 x 1100 mm

Závitořezy od 1/2“ do 2“ 
jsou dodávány s:
1 automatická 1/2“ až 2“ BSPT a NPT závitořezná hlava
1 souprava pravo-řezných BSPT nožů 1/2“-3/4“
1 souprava pravo-řezných BSPT nožů 1“-2“
1 souprava uhlíkových kartáčků
1 řezné kolečko na ocelové trubky
5 l nádoba s olejem (Referenční číslo: 110105)
4 nohy 



záVitořez

Rychlé a jednoduché 
nastavení velikosti řezaných 

závitů.

Seřízení přesné hloubky 
řezaného závitu.

Samonasávací zubové 
čerpadlo oleje. Vyvýšený filtr, 

aby nedošlo ke znečištění 
oleje železnými pilinami. 
Měnitelné nastavení 

průtoku oleje.

Rychloupínání.

Automatické otevírání 
závitořezné hlavy.

Bezpečnostní spínač k 
zabránění náhodnému 

zapnutí stroje.

Tichý, spolehlivý indukční 
motor. 3 rychlosti k 

optimálnímu řezání trubek 
a závitů na trubkách 
jakéhokoli průměru.

Bezpečnostní pedál ke 
spuštění chodu a zastavení 

chodu závitořezu kdykoli 
potřebujete.

Upínání a dlouhé 
čelisti k rychlému, 

pevnému a 
bezpečnému zajištění 

trubky.

Extra výkonný… 
Zařízení s osvědčenou odolností, 
speciálně zkonstruován k rozsáhlému 
použití, 4“ závitořez je ideální řešení pro 
všechny vaše drážkovací a závitořezné 
potřeby. Nepřekonatelná spolehlivost na 
staveništích nebo výrobních halách.

4’’



Indexovací kulička k rychlé 
a jednoduché výměně nožů.

Samostředící řezač trubek s řezným 
kolečkem pro velké zatížení.

Odolné závitořezné nože 
dostupné v HSS nebo standardní oceli.

Závitořezné nože s drážkou pro 
rychlou a jednoduchou výměnu 

bez odnímání hlavy.

Dlouhé čelisti pro bezpečné 
sevření trubky.

Rychlá výměna čelistí.

Specifikace
Referenční číslo: 162140
Výkon: 1600 W
Rychlost 36/20/11 ot./min.
Váha: 142.20 kg
Rozměry: 1200 x 870 x 1200 mm 

4“ závitořez je dodáván s:
1 automatická 1/2“ až 2“ BSPT závitořezná hlava
1 automatická 2.1/2“ až 4“ BSPT závitořezná hlava
1 souprava pravo-řezných BSPT nožů 1/2“- 3/4“
1 souprava pravo-řezných BSPT nožů 1“-2“
1 souprava pravo-řezných BSPT nožů 2.1/2“- 4“
1 řezné kolečko na ocelové trubky
2 x 5 l nádoba s olejem (Referenční číslo: 110105)
4 nohy

Speciální odkládací 
prostor

Řezač trubek s ergonomickou 
rukojetí k lepšímu uchopení.

Troj-čepelový výstružník pro 
lepší odhrotování.

Odolné závitořezné nože 
dostupné v HSS nebo 
standardní oceli.

Ergonomická 4-ramenná 
rukojeť pro lepší uchopení a 
maximální bezpečnost.



DrážkoVač 
Rychlý, pravidelné 
drážky 
Zkonstruován pro použití na staveništích, 
použití drážkovače Virax je rychlé a 
jednoduché. Je také vhodný pro většinu 
zařízení v současnosti dostupných na trhu. 
Standardně dodáván s frézovacími kolečky 2-6“ na ocel. 
Jednoduché přemísťování, váha pouhých 11 kg.

Trubky k drážkování
Ocelové trubky:  NF EN 10208.2/10255W/ 

10255S/10216.1
Maximální tloušťka 5.5 mm 

Zařízení je dodáváno s
1 spojovací násada
1 souprava řezných koleček 2 až 6“
1 nářadí k seřízení
Možnost přiobjednání adaptéru

OZnačEní REF

Přenosný drážkovač 2“-6“ 162400

Souprava řezných koleček 1“ 162431

Souprava řezných koleček 1.1/4“-1.1/2“ 162432

Souprava řezných koleček 2“-6“ 162433

OZnačEní STROjE REF

Virax 162120 162420

Virax 162140 162430

Virax 1620 162424

Ridgid 300 162421

Ridgid 300C 162422

Ridgid 535 162423

Rems Tornado a Magnum 162425

Rothenberger Supertronic 2SE 162420

OZnačEní DRážkOVačE REF

Ridgid 916, 918 
A Rems 347000 pro 162120

162426

Rothenberger 5.65XX *

  *Pro Ref. č. 5.6505 není třeba použít adaptér

     Adaptér pro 
drážkovač  
Tyto adaptéry umožňují, 
aby mohly být drážkovače jiných 
výrobců nasazeny na 2“ závitořez Virax.

2Adaptér pro drážkovač 
VIRAX

Tyto adaptéry umožňují, 
aby mohl být drážkovač 
Virax nasazen na většinu 

v současnosti dostupných 
závitořezů.

1



Rychlý, jednoduché seřízení 
mechanismu zaručující konstantní 

hloubku drážky

Utahujte račnou, 
snížíte tím námahu.

příslušenstVí 
Závitořezné hlava

kapacita přístroj stanDarDní 
záVit

záVit se 
změnou 
VoDítka

oteVření směr 
záVitu

ref

1/4 - 3/8’’ 162120 /40 1/4 - 3/8’’ - Manuální Pravotočivý 162150

1/2 - 2’’ 162120 /40 BSPT - NPT BSPP - UNC 
NPSM - BSW

Automatické Pravotočivý 162151

2.1/2 - 4’’ 162140 BSPT - Automatické Pravotočivý 162152

2.1/2 - 4’’ 162140 NPT - Automatické Pravotočivý 162153

Nože
Standard: ocelové
HSS: pozinkované a nerezové.

záVit pravotočivé Bspt pravotočivé npt

Rozměr 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’’

Standard 162201 162202 162203 162204 162205 162207 162208 162209

HSS 162301 162302 162303 162304 162305 162307 162308 162309

Násady
Násady slouží k vytvoření spojení.
Rychlá instalace.
Rychlé připojení a odpojení klíčem.

truBka Délka spojky 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  Tento adaptér umožňuje, 
aby mohl být drážkovač Virax 

nasazen na většinu v současnosti 
dostupných závitořezů.

2   Tento adaptér 
umožňuje, aby mohly být 
drážkovače jiných výrobců 
nasazeny na závitořezy 

Virax.

Spojení



příslušenstVí 
Stojan

Náhradní díly

označení ref

řezné kolečko na ocelové trubky (2“ a 4“ závitořezy) 162470

řezné kolečko na nerezové trubky (2“ a 4“ závitořezy) 162471

uhlíkový kartáček (souprava 2ks) na 2“ závitořez 753066

souprava 3 čelistí pro 2“ závitořez 753068

souprava 3 zarážek pro 2“ závitořez 753069

souprava 3 čelistí pro 4“ závitořez 753070

souprava 3 zarážek pro 4“ závitořez 753071

Závitořezný olej na ocel 
a nerez
Nová, vylepšená směs. Speciálně vytvořená k ručnímu a elektrickému řezání závitů. 
Se svou velmi vysokou schopností lubrikovat zaručuje závitořezný olej Virax lepší kvalitu 
řezání a delší životnost, jak nožů, tak závitořezu. Ředitelný vodou. Bez zápachu.
upozornění:  Při použití pro systém na pitnou vodu, musí být tento po ukončení práce 

propláchnut detergentem.

ZáVITOŘEZNý OlEJ NA OCEl  ZáVITOŘEZNý OlEJ NA NEREZ

l Balení ref

1 Kanystr 110101

5 Kanystr 110105

1 Balení 12-ti kanystrů 110112

20 Kanystr 110120

500 ml Aerosol 110200

500 ml Balení 12-ti sprejů 110202

l Balení ref

5 Kanystr 110505

5 Balení 4 kanystrů 110506

Syntetický závitořezný olej   
Speciálně vytvořen pro použití při řezání závitů na trubkách pro pitnou vodu, je bez 
zápachu, biologicky odbouratelný a nezanechává ve vodě žádnou příchuť. Tento 
olej prodlužuje životnost přístroje, zlepšuje stav opracovaného povrchu, zabraňuje 
přilepování hoblin k povrchu a zjednodušuje řezné operace a úpravu povrchu.
Používat neředěný.
Vyhovuje hygienickým normám DVGW (identifikační číslo DW-0201AT2541).

l Balení ref

5 Kanystr 110605

popis kg ref

Bez noh* 4,100 161100

S nohama* Max. výška 98 cm, Min. výška 85.5 cm 8,000 161110

 *nohy - trubka 3/4“ (20/27)



Vozík pro 2“ a 4“ záVitořez

Sklápěcí vozík  
pro 2“ závitořez
Sklápěcí vozík pro jednoduchou přepravu 
závitořezu. Závitořez může být naložen 
a vyložen z vozidla jednou osobou. 
Vozík je opatřen písty pro zdvih a spouštění 
závitořezu.

ref. č.: 162460
pro závitořez 162120

Dodáván s:
Vyprazdňovací systém
Souprava šroubů

Písty pro zdvih 
a spouštění.

Nohy jsou zkonstruovány 
k zajištění bezpečného 
provozu stroje.

Jednoduchá 
pohyblivost se 
závitořezem.

Nakládání na užitkové 
vozidlo.  

Podnos na nástroje.Překonává obrubníky 
a jiné překážky 

mnohem jednodušeji.

Vozík pro 4“ 
závitořez
Opatřen 4 kolečky a rukojeťmi 
usnadňujícími transport.

ref. č.: 162461
pro závitořez 162140

Dodáván s:
Soupravou šroubů

Jednoduchá 
pohyblivost se 
závitořezem.

Opřete přední část 
vozíku o práh dodávky…

Podnos na nástroje.Zvedněte, zatlačte a 
suňte dopředu…

a je naloženo!

Systém pro vyprázdnění 
závitořezu bez 
demontáže.



Využijte svůj talent
39,quaideMarne-BP197
F-51206EpernayCedex

www.virax.com

ZákaznickýservisFrancie-Tel.:+33(0)326595678-Fax:+33(0)326595620-client.fr@virax.com 
Mezinárodní zákaznický servis - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 97 - Fax:+33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Vozík pro 2“ a 4“ záVitořez
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