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Exact PipeCut INFINITY 
Afkorten van stalen buizen en  

afkorten en afschuinen van kunststof buizen  
Ø 360 mm - oneindig (14” - oneindig) 

 Geschikt voor alle soorten materiaal. 

 Diverse diameters Exact zaagbladen te gebruiken. 

 Veilig en snel in gebruik 

De Exact PipeCut Infinity afkort-machine is geschikt voor alle soorten 
pijp en buis. 
Zoals de naam al aangeeft, is Infinity het zagen van buizen zonder 
grenzen in termen van snijcapaciteit voor de buitendiameter van de 
buis. 
U kunt in principe alle leidingmaten (buitendiameter) snijden van 360 
mm tot geen bovengrens (14” tot Infinity”). 
Exact Infinity is een volledig nieuw type pijpsnijsysteem dat,  
in tegenstelling tot de andere exacte modellen, gebruik maakt van 
een grijpmechanisme van het kettingtype.  
Dankzij de aard van kettingsegmenten is het mogelijk om de verlen-
ging zonder bovengrens voort te zetten. Tot het oneindige. 
Dankzij deze innovatieve methode zijn de grenzen van de diameter-
beperkingen voor het snijden van buizen niet langer een probleem. 
Infinity is ook verkrijgbaar als Cut+Bevel-optie voor het in één proces 
snijden en afschuinen van gietijzeren en kunststof buizen. 



 

Vermogen 2500 W 

Aansluitspanning 230V 

Toerental onbelast (I) 1900 RPM 

(II) 2885 RPM 

Blad diameters 140 / 165 / 180 / 190 mm . 

Gewicht 20,0 kg + kettingen. 

Bereik 360 mm – 1850 mm met de  

standaard set, tot oneindig met  

optionele kettingen. 

Max. pijpwand dikte 43 mm kunststof en zacht materiaal 

20 mm staal. 

1. PipeCut Draagtas 2x. 

2. Exact PipeCut Infinity machine, met zaagblad. 

3. 2x Spansysteem, waarvan 1 met hendel. 

4. Ketting delen: 2mtr (2x), 1mtr (1x), 0,5mtr (1x),      

0,2mtr (2x), 0,1mtr (1x). 

5. Handleiding. 

6. Inbussleutel 2 mm en 5 mm.  

Leveringsomvang: 

Extra te bestellen: 

1. Verlengketting delen van 2 meter lang voor diameters groter als 

1.850 mm. 

2. Zaagbladen. 


