NIEUW!

GEREEDSCHAP VOOR DE
ELEKTRO-INSTALLATEUR

RE 60-MLR
Manuele Hydraulische Krimptang

EENVOUDIG & MOEITELOOS KRIMPEN
TOT 300 MM²
• VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT & BEREIKBAARHEID - Kleine krimpkop en 330° koprotatie
• MAXIMUM PRODUCTIVITEIT - RIDGID RapidAdvance System™ - snel positioneren van kabelschoenen
• EENVOUDIGE BEDIENING DOOR EEN PERSOON - Lichte, compacte 60 kN krimptool,
weegt slechts 2.8 kg
• GERINGE KRACHT OP HANDVAT - Moeiteloos krimpen tot 300 mm2

RE 60-MLR
Manuele Hydraulische Krimptang
KENMERKEN EN VOORDELEN
•60 KN hydraulische kracht en 18 mm slag
om gemakkelijk kabelschoenen en connectoren

NIEUW!

tot 300 mm2 (Cu) en 240 mm2 (Al) te verwerken.
•RIDGID® RapidAdvance System™ positioneert de
kabelschoen in slechts één pompbeweging waarmee
onnodig pompen vermeden wordt.
•Ingebouwde veiligheidsklep geeft aan wanneer de
maximale kracht bereikt is en het krimpen voltooid is.
•Manueel intrekken van de plunjer wanneer het krimpen
voltooid is of in geval van nood.
• 330° koprotatie met kleine vergrendelbare krimpkop
voor maximale flexibiliteit en bereikbaarheid in nauwe
ruimtes.
•Rubberen greep voor uitstekend comfort en
uitstekende controle.

BESTELINFORMATIE
CATALOGUS
NO.
53118
53123
53128
53133
53283

BESCHRIJVING
KIT, RE 60-MLR - zonder KRIMPMESSEN
KIT, RE 60-MLR - CU STD MESSEN
(incl. 11 x messen, 16-300 mm2)
KIT, RE 60-MLR - CU DIN MESSEN
(incl. 11 x messen , 16-300 mm2)
KIT, RE 60-MLR - AL DIN MESSEN
(incl. 8 x messen , 16-240 mm2)
KOFFER , RE 60-MLR

GEWICHT
KG
7.4

•Beste van de klas op het vlak van afmeting (425 mm)
en gewicht (2.8 kg).
•Markeringen voor krimpmessen in koffer voor snelle

8.8

identificatie van krimpmes.
•Kit omvat: RE 60-MLR tool; RIDGID markeringen voor

8.8

krimpmessen; voorgevormde koffer.

7.6
4.4

* Voor een volledige lijst van beschikbare krimpmessen voor de RE 60-MLR kijk op: www.RIDGID.com

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze
producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie.
Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus
of www.RIDGID.com.

www.RIDGID.com
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