
Snijdt plastic 
buizen tot en 
met 32 mm.

Praktisch: een veer houdt 
de handgreep open. 

De pijpsnijder is altijd 
klaar om te snijden.

PijPsnijder PC32

Gemakkelijk en snel snijden 
van plastic buizen met kleine afmetingen!



Gemakkelijk en snel snijden van 
plastic materiaal tot en met 32 mm.

Beschrijving ref.

Pijpsnijder PC32 in 
verkoopstand met 12 stuks 215035

Accessoire / Verkoopstand

Beschrijving max Ø 
buis (mm)

max Ø 
buis (‘‘) 

Afmetingen 
(mm) kg ref.

Pijpsnijder PC32 32 1.1/4’’ 198 x 90 x 30 0,19 215032

Kenmerken

39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - France
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

Handgreep Soft 
Touch®:

Antislipgreep voor 
een goede grip.
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.frVergrendeling:
De vergrendeling houdt de 
onderste handgreep gesloten: 
gemakkelijk om op te bergen; 
geen risico op verwondingen.

Ergonomische handgreep:
De speciale vorm van de onderste 
handgreep is geschikt voor alle grootten 
van handen.

Blad in V-vorm: Gemakkelijk loodrecht 
snijden en beperkte vervorming van de buis.

Ontdek in ons assortiment ook:
De pijpsnijder PC42 met palmechanisme voor plastic 
buizen tot en met 42 mm. Ref.: 215042

Automatische opening:
Een veer houdt de onderste 

handgreep open. De pijpsnijder is 
altijd klaar om te snijden.

Snijdbaar materiaal:
PVC, PER, PEX, PE, 

soepele plastic buizen 
(Tricoclair®), 

sproeislangen, 
irrigatieslangen.


