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MANUELLE KABELKLIPPERE

NYHED!

MANUELLE KABELKLIPPERE
MED SKRALDEFUNKTION
•Kompakt, letvægtsdesign for ergonomisk brug.
•Specielt kurvede og overfladeslebne skær for forlænget holdbarhed.
•Robust design med hærdede håndtag.
FULL LIFETIME
WARRANTY
Against Material Defects
& Workmanship

For yderligere information om RIDGID produkter se vort katalog eller besøg www.RIDGID.com.

MANUELLE KABELKLIPPERE MED SKRALDEFUNKTION
• Let overklipning takket være den specielle og holdbare skraldemekanisme.
• Lange, ergonomiske håndtag (RC-70) giver lettere overklipninger på store kabler.
• Ubesværet, énhåndsbetjent klipning af kabel med RC-40 og RC-55.
• Sikker og let at anvende takket være udløserpalen, der gør at skærene kan udløses på
ethvert tidspunkt under klipningen.
• Sikrere brug grundet låse/åbne-mekanismen.
• Specielle ergonomiske soft-grip håndtag for behagelig brug.
• Specielt designede skær for lang levetid.
Model
Kat. nr.

RC-40
54288

RC-55
54293

Ledende materialer
Max. kabelkapacitet
(m/isolering)
Vægt
Længde
Kabel

RC-70
54298

RC-40

RC-55

Kobber og aluminium
40 mm

55 mm

70 mm

0,7 kg
240 mm

1,5 kg
2,9 kg
310 mm
550 mm
Klasse 2, trådet ledende materiale,
og klasse 5 fleksibelt ledende iflg. DIN VDE 57295.

RC-70

MANUELLE KABELKLIPPERE
• Længere håndtag for mere kraft.
• Specielle, ergonomiske håndtag for mere komfortabel brug.
• Beregnet til kraftig brug med slagbestandige håndtag.
• Holdbare skær med lang levetid, specielt beregnet til kraftig brug.
Model
Kat. nr.

MC-20
54273

MC-30
54278

Ledende materialer
Max. kabelkapacitet
(m/isolering)
Vægt
Længde

MC-50
54283

Kobber og aluminium
120 mm2 & 20 mm

250 mm2 & 31 mm

MC-30
500 mm2 & 50 mm

0,7 kg
360 mm

1,4 kg
3 kg
525 mm
770 mm
Klasse 2, trådet ledende materiale,
og klasse 5 fleksibelt ledende iflg. DIN VDE 57295.
MC-50

FORHANDLER
Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre
design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring
i brochurer. For vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller
www.RIDGID.com.

FY16 21 BM_DA

Kabel

MC-20

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. The Emerson logo and RIDGID logo are registered
trademarks of Emerson Electric Co. or RIDGID, Inc. in the U.S. and other
countries. All other trademarks belong to their respective holders.

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, Denmark

Tel: 80 88 73 55
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.dk

