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Przedstawiamy najbardziej wszechstronne narzędzie elektryczne
na świecie. RE 60 z RIDGID® z unikalnym systemem QuickChange
System™, pozwala szybko i łatwo zmienić wymienne głowice do
cięcia, formowania i wycinania otworów. Teraz twoje najbardziej
krytyczne zadania mogą być realizowane przy użyciu jednego
innowacyjnego narzędzia. Nigdy więcej chodzenia tam i z powrotem
do samochodu, szukając różnych narzędzi. Czy chcesz ciąć drut,
zaciskać lub wycinać otwory na puszki elektryczne, RE 60 pomaga
zmaksymalizować produktywność i wydajność w miejscu pracy.
Sprawdź to na RIDGID.EU/QCS.

ZESKANUJ, ZOBACZ I ZACHOWAJ Ü

www.RIDGID.eu

PRZEDSTAWIAMY NAJBARDZIE
UNIWERSALNE NARZĘDZIE
ELEKTRYCZNE NA ŚWIECIE.
Teraz jest bardziej efektywny sposób cięcia, zaciskania i wycinania otworów w
miejscu pracy. Nowa linia narzędzi elektrycznych RIDGID®, posiadających jedyny
w swoim rodzaju QuickChange System™, z wymiennymi głowicami, które
oferują wykonawcom niespotykaną wszechstronność i szybkość.
Nigdy więcej wycieczek do samochodu i z powrotem, szukając różnych
narzędzi. Twoje najbardziej krytyczne zadania elektryczne są połączone w
jednym wygodnym narzędziu, co pozwala przełączać się między cięciem drutu,
zaciskaniem końcówek i wykrawaniem puszek elektrycznych z łatwością.

JAK TO DZIAŁA

RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™

odpowiednią
1. Wybierz
końcówkę.

2.

Wprowadź końcówkę do
momentu, aż usłyszysz kliknięcie
potwierdzające zamocowanie.

swoją pracę
3. Wykonaj
- obcinaj, zaciskaj lub
wycinaj.

głowicę pociągając
4. Usuń
ruchomy pierścień w
kierunku podstawy
narzędzia.

RE 60

NARZĘDZIE
ELEKTRYCZNE

Najbardziej uniwersalne narzędzie na świecie posiada lekką
konstrukcję (tylko 2,7 kg!) w celu łatwego użytkowania jedną
ręką i dostępu do najbardziej ciasnych przestrzeni.
• 60 kN do zaciskania końcówek do 300 mm² i cięcia kabli do
50 mm OD
• Wycinanie otworów w miękkiej stali o grubości do 3 mm.
• Najdłuższa przerwa serwisowa w przemyśle (32.000 cykli).
• Obrót głowicy o 360°.
• Jasne białe diody LED do oświetlania obszaru roboczego.
• Gumowy formowany uchwyt zapewniający komfort i kontrolę
• Wytrzymała kaseta do łatwego transportu i przechowywania.
• Przycisk włączania / wyłączania dla kontrolowania narzędzia przy
zmianie matryc lub głowic.
• Oparte na platformie zaawansowanej baterii litowej RIDGID 18 V.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
AUTOMATYCZNE WYCIĄGANIE IMAKA
Podczas cięcia i zaciskania, imak automatycznie chowa się po zakończeniu cyklu.

DIAGNOSTYKA
Wbudowane czujniki i wskaźniki LED zapewniają wydajność narzędzia,
pozwalają na pracę w ekstremalnych temperaturach (-10 ° -50 ° C), monitorują
czas cyklu, generowanego ciśnienia, żywotność baterii i wskazują, kiedy
narzędzie wymaga naprawy.

DŁUGOŚĆ CYKLU:
WYŁĄCZENIE DO PRZEGLĄDU:
HYDRAULIC RAM OUTPUT:
WAGA:
PODSTAWOWA OFERTA:

5 sekund
32.000 cykli
60 kN
3,18 kg z baterią
RE 60 + kaseta do przenoszenia +
2× zaawansowane baterie litowe
18 V 2.0 A + ładowarka 230 V

NUMERY KATALOGOWE
43613
Baza + LR-60B głowica zaciskająca okrągła
43618
43623
43628
43633
43323
43328
43333

Baza + SC-60B głowica do obcinania
Base + PH-60B głowica do wycinania otworów
Baza + LR-60B + SC-60B (głowice do zaciskania i cięcia)
Baza + LR-60B + SC-60B + PH-60B
(zestaw 3 głowic)
Zaawansowana litowa bateria 18 V 2.0 A
Zaawansowana bateria litowa 18 V 4.0 A
Zaawansowana ładowarka 230 V

WYMIENNE GŁOWICE
GŁOWICA NOŻYCOWA
Wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości, głowica wykorzystuje wymienne
ostrza nadające się do cięcia aluminium i miedzi izolowanej i drutów z twardej
miedzi. SC-60B jest dostarczany standardowo z ostrzem do miedzi i aluminium.
NAZWA:

SC-60B

NR KAT.:

47778

WAGA:

2,2 kg

ZAKRES ŚREDNIC I MATERIAŁY:

Przewody z miedzi i aluminium
(ustawienie domyślne)

Miedź
wielodrutowa

Do 50 mm średnicy zewnętrznej

Do 50 mm średnicy zewnętrznej

Nr kat. wymiennego ostrza:

Nr kat. wymiennego ostrza:

47088

47093

GŁOWICA DO WYCINANIA OTWORÓW
Zaprojektowana do użytku z RIDGID® i innymi komercyjnie
dostępnymi urządzeniami do wycinania otworów, głowica jest
idealna do wykrawania otworów okrągłych, kwadratowych i
prostokątnych w płytach z miękkiej stali 3 mm grubości ścianki.
NAZWA:

PH-60B

NR KAT.:

47763

WAGA:

1,6 kg

KUBATURA:

63,5 mm (otwory okrągłe)
92 × 92 mm (otwory kwadratowe)
46 × 92 mm (otwory prostokątne)

GŁOWICA ZACISKAJĄCA (OKRĄGŁA)
Głowica zaciskająca zachowuje okrągły kształt matryc w trakcie
pracy. Oferuje smukły i ergonomiczny system zatrzaskowy, co
pozwala na pracę w mniejszych przestrzeniach.
NAZWA:

LR-60B

NR KAT.:

47753

WAGA:

1,5 kg

KUBATURA:

6 mm2 – 300 mm2

GŁOWICA ZACISKAJĄCA (KWADRATOWA)
Głowica zaciskająca zachowuje kwadratowy kształt matryc w
trakcie pracy. Oferuje smukły i ergonomiczny system zatrzaskowy,
co pozwala na pracę w mniejszych przestrzeniach.
NAZWA:

LS-60B

NR KAT.:

47758

WAGA:

1,5 kg

KUBATURA:

6 mm2 – 185 mm2

