B-500

TRANSPORTABELT AFFASNINGSVÆRKTØJ
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“Dette vil spare os ca. 50 minutter pr. styk på rustfrit
stål - dette er fantastisk for arbejde med rustfrit stål.”
( MECHANICAL INC.)

“Jeg ventede bare på at værktøjet skulle køre rundt
og rundt og rundt, men værktøjet gjorde det i én
omgang. Det er meget hurtigere end slibning.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Denne er bedre end noget andet jeg nogensinde
har set. Det er imponerende! Alle pengene værd.
Den sparer tid!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID® SVEJSEVÆRKTØJ

IKKE FLERE
PROBLEMER
MED AFFASNING
MED DENNE
BEDRE METODE

B-500 TRANSPORTABELT AFFASNINGSVÆRKTØJ

EFFEKTIVITET,
KONSISTENS,
OG SIKKERHED
SOM
ALDRIG FØR!

Lille størrelse,

40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × B × H)

Transportabel,

vejer kun 24 kg

KONSISTENS

NYH
ED!

Perfekt finish på grund af
de 6 samtidigt virkende
skærehoveder
Nøjagtig fasevinkel rundt om
røret for affasning i én omgang
Valg mellem 3 fasevinkler (37,5°,
30°, 45°) til anvendelse på alle
svejseområder.
Justérbar bredde fra 0" – ³⁄₁₆"

EFFEKTIVITET
Hurtig at sætte op og betjene.
Opsætning og affasning af 12"
Sch 40 rør på mindre end 2
minutter

SIKKERHED
Umuligt at miste kontrollen
over værktøjet
Patent-afventende system
sikrer fastgørelsen af værktøjet
på røret
Ingen flammer eller gnister

Kølig at røre ved - røret er klart
til håndtering og svejsning
umiddelbart efter affasningen
Let at bruge, uanset hvilke
kvalifikationer man har.
LED-indikatorer overvåger
optimal ydelse.
Mindre rengøring, ikke
noget slibestøv eller større
fragmenter.

Ingen forberedelse til svejsning er hurtigere, renere og mere nøjagtige
end ved brug af disse RIDGID værktøjer:

Model 460-12
Transportabel TRISTAND®

Model 258 /258XL
Elektrisk rørskærer

Kat. nr. 36278

Kat. nr. 50767 / 58227

No. 461 / 462 / 463 / 464
Svejsestyr
Kat. nr. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Bestillingsoversigt:
Kat.
nr.

Specifikationer:

Beskrivelse

Vægt (kg)

49303

Transportabelt affasningsværktøj m/37,5° Skærehoved
(230 V, CE)

24

53543

Transportabelt affasningsværktøj m/37,5° Skærehoved
(115 V, CE)

24

48863

37,5° Skærehoved
6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 8 skruer

1,1

48858

30° Skærehoved
6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 8 skruer

1,1

48868

45° Skærehoved
6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 8 skruer

1,1

48873

Pakke med 6 indsatse, 1 anti-seize fedt, 2 skruer, kasse

0,1

48883

Anti-seize fedt, 1 tube

0,1

48888

Tang T15/S7

0,1

48893

Skruenøgle

0,1

48898

⁵⁄₁₆ Unbracoskrue

0,1

49303 & 53543 sæt indeholder: affasningsværktøj, manuelt krankhåndtag, 37,5° skærehoved,
6 - 4 indsatse, tang, skruer.

• Kapacitet: 3½" (100 mm) rør og større, flad plade, stål og rustfrit
stål
• Væg-/pladetykkelse: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
• Affasningsvinkler: 37.5° (standard, inkl.), 30° & 45° (optional
skærehoveder)
• Skærehoved: til de fleste typer stål og rustfrit stål*
• Bredde: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) i ca. ¹⁄₃₂" (0,8 mm) interval
• Motor Type: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
• Betjeningshastighed: 950 RPM (ubelastet)
• Vægt: 24 kg
• Størrelse: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H)
• Standardsæt: affasningsværktøj, manuelt krankhåndtag,
37,5° skærehoveder, 6 indsatse, tang, skruer

* Anvendelse, materiale, rørdiameter, vægtykkelse, rørbelægninger, operatørfunktioner er alle nøglefaktorer,
der vil bestemme levetiden på indsatsene. Skærehovederne for affasningsværktøjet er optimeret for
standard A53 mild stålrør, ved andre materialer kan forventes kortere levetid.

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.
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