ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Η/Μ

NEO

Το νέο RIDGID® StrutSlayr είναι το πιο πρόσφατο εξάρτημα, που το καθιστά ως το δημοφιλές και
πολυτιμότερο εργαλείο παγκοσμίως. Η κεφαλή StrutSlayr συνδέεται με τα εργαλεία πρεσσαρίσματος
RIDGID® 32kN για να προσφέρει ποιότητα “εργαστηρίου”, χωρίς καθυστέρηση, σε 5 δευτερόλεπτα ή
ακόμα λιγότερο.
Χωρίς σπινθήρες λείανσης ή κοπής - απλά ένα καθαρό, συνεπές ΚΑΘΕΤΑ κόψιμο, με ένα τράβηγμα
της σκανδάλης.


Εργαστηριακή” ποιότητα: Η κοπή χωρίς υπολείματα, εξαλείφουν την ανάγκη για επιπλέον φινίρισμα.



Αυξημένη απόδοση: Καθαρές, συνεχείς κοπές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.



Κάθετη κοπή: χωρίς σπίθες λείανσης ή κοπής.





Φορητότητα: Εύκολο και γρήγορη μεταφορά από/προς το χώρο εργασίας, γρήγορη τοποθέτηση στα τρίποδα
εργασίας RIDGID.
Ενσωματωμένος οδηγός μέτρησης: επιτρέπει ακρίβεια στην κοπή στο χώρο εργασίας.

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Η/Μ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δυνατότητες Κοπής.................... Τύποι ράγας Η/Μ 41x 41 ή 21 x 41 (σε χιλιοστά)
..................................................... Δεν προτείνεται για κοπή ανοξείδωτου χάλυβα
Βάρος κεφαλής........................... 5.8 kg μαζί με το μαχαίρι κοπής, δεν υπολογίζεται το
..................................................... εργαλείο πρεσσαρίσματος)
Συμβατό εργαλείο....................... RIDGID Βασική Σειρά Πρέσας 32kN
Συμβατότητα .............................. Συμβατό με τις πρέσες RP 340 και RP330
..................................................... για χρήση με τα μοντέλα RIDGID 320-E και CT-400
Ακρίβεια Κοπής......................... +/- 2° (Η ράγα χρειάζεται να προεκταθεί από την κεφαλή)
Μαχαίρια Κοπής........................ 21 x 41 χιλ. (Κωδικός 64033)Mâchoires..................................
.................................................... 41 x 41 χιλ. (Κωδικός 64038)Mâchoires..................................
.................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κωδικός

Περιγραφή

Βάρος / Kg

64033

Κοπτικό 21 x 41 χιλ.

1.29

64038

Κοπτικό 41 x 41 χιλ.

1.29

64048

Βαλίτσα μεταφοράς Strutslayr

2.93

64053

Σετ, Κεφαλή με Βαλίτσα & κοπτικό 21 x 41 χιλ.

8.96

64058

Σετ, Κεφαλή με Βαλίτσα & κοπτικό 41 x 41 χιλ.

8.96

64118

Κεφαλή μόνο

4.74

Διαθέσιμα επιλεγμένης ή διπλής χρήσης κοπτικά

Καταχώρησε το εργαλείο σου
ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ • RIDGID.EU/SIGNUP
στο RIDGID LinkTM App

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η RIDGID® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των
προϊόντων αυτής χωρίς ειδοποίηση ή τροποποίηση της βιβλιογραφίας. Για την πλήρη
επιλογή των προϊόντων της Ridge Tool, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαλείων της RIDGID® ή
στο RIDGID.com.

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Γραφείο Ελλάδας και Κύπρου
Τηλ: 0030 698 6655733
ridgid.greece@emerson.com
RIDGID.com
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