
Hand aangedreven pijpsnijmachine

er is geen elektriciteit benodigd; ideaal voor gebruik in het veld.

Autogeen pijpsnijder

Afschuinen en/of afkorten van stalen buizen.

In elkaar grijpend kettingsysteem

eenvoudig aan te passen aan elke buisdiameter.

Soepele bediening

Wormwiel aandrijving met lage overbrengingsverhouding.

Nauwkeurige afschuinhoek

Bevelhoek indicator voor eenvoudige en nauwkeurige instelling.

Lichtgewicht

Met 8.5 kg is de machine makkelijk te verplaatsen en bedienen.

Behoeft weinig onderhoud

Pijpsnijden zonder elektra en dus gebruiksvriendelijk 

De Picle-1 is een handmatig aangedreven pijpsnijmachine. 

De kettingaandrijving vindt plaats via een groot wormwiel. 

Voordelen van deze machine: geen elektrische onderdelen 

of voeding nodig. Dus voor ‘veldwerk’ is de machine ideaal. 

De kettingaandrijving is zeer eenvoudig in gebruik en te ver-

lengen tot elke gewenste lengte. De Picle-1 is zeer gebruiks-

vriendelijk, heeft weinig onderhoud nodig en levert perfecte 

snijkwaliteit.

Kenmerken en voordelen Extreem simpele snij-oplossing 
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PICLE-1 
Hand aangedreven pijpsnijmachine  



Snijmachines

De Picle-1 is een handmatig aangedreven draagbare pijpsnijmachine, geschikt voor het afkorten en afschui-

nen van buizen. De kettingaandrijving vindt plaats via een groot wormwiel. De lage overbrengingsverhouding 

resulteert in een hoge nauwkeurigheid op de aandrijving van de machine.

Schalmen kunnen eenvoudig aangebracht en verwijderd  
worden voor diverse pijp-Ø.

Optionele accessoires    

Accessoire Artikelnr. Omschrijving 

extra ketting, per meter 31131 extra ketting per 1 m

Type 

Model  Artikelnr.

PICLE-1 TBGA35002

 

Specificaties  PICLE-1

Snijdikte 5 - 50 mm

Snijsnelheid Handbediend instelbaar

Pijp-Ø Ø 114 ~ 600 mm

Verstelbare toortshoogte 50 mm

Verstelbare toortsbreedte 100 mm

Bevelhoek 0 ~ 45˚ 

Aandrijving Handmatig met ketting

elektrische voeding Niet nodig

Maten machinebehuizing L 410 x B 210 x H 410 mm

Gewicht 8.5 kg

Ketting voor verlenging 1m

Leveringsomvang

Machinebehuizing

Ketting (80 schalmen, voor pijp-Ø  600 mm)

Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)

Standaard gereedschapset

Handleiding



EMEA Verkoop- en Servicekantoren

FRANKRIJK
KoIKe France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L’aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T:  +33 327304343 
 

ITALIë

DUITSLAND 
KoIKe eURoPe B.V. Germany 
Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-eberstadt 
T:  +49 6004916930

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
KoIKe MIDDLe eAST FZe
SAIF Zone Sharjah - UAe
P.o. Box 122978

T:  +971 561177615

CNC snijmachines  
 

KoIKe is wereldwijd toonaangevend fabrikant 

van de meest uitgebreide snijproductlijn voor 

autogeen-, plasma- en lasersnijmachines.  

Vraag uw catalogus aan via:  

info@koike-europe.com 

NEDERLAND 
KoIKe eURoPe B.V.   
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 

T: +31 (0)75 612 72 27 
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.comKoIKe ITALIA Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717


