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RIDGID® lanceert nieuwe
toevoeging aan serie speciale
pijptangen

Pijptang voor binnenbuis
De nieuwe RIDGID® pijptangen voor binnenbuizen zijn ontworpen om een stevige grip te bieden zonder de binnenbuis te beschadigen.
Huidige modellen werken met B, N, H en P Wireline standaarden (kernbuis).
• Vervangbare inzetbekken met carbide coating zorgen voor een
superieure grip op de buis met minimale schade aan het oppervlak van
de buis.
• Vervangbare inzetbekken verlengen de totale levensduur van de
pijptang aanzienlijk.
• Dubbele torsieveer voorkomt ontkoppeling en laat de gebruiker met
één hand ratelen.
• Lengte van de hendel is geoptimaliseerd in functie van de weerstand
van de buis.
• Scharnierende koppelingen beperken beweging voor gebruiksgemak.

Specificaties
• Maat speciaal voor N, H, B en P kernbuizen
Afmetingen pijptangen
Benaming

Maat kernbuis

Buitendiameter (mm)
van binnenbuis

WLB-IT

B

42.9

WLN-IT

N

55.7

WLH-IT

H

73.1

WLP-IT

P

95.3

Bestelinformatie

Lengte van de hendel
is geoptimaliseerd in functie
van de weerstand van de buis

Catalogusnummer

Dubbele torsieveer
voorkomt ontkoppeling
en laat de gebruiker met
één hand ratelen

Vervangbare inzetbekken met
carbide coating zorgen voor
een superieure grip op de buis
met minimale schade aan het
oppervlak van de buis

Beschrijving

Gewicht
(kg)

46373

Pijptang, B binnenbuis

2.8

46378

Pijptang, N binnenbuis

3.1

46363

Pijptang, H binnenbuis

4.9

46368

Pijptang, P binnenbuis

6.2

48713

Inzetbekken voor maat B binnenbuis

0.1

48323

Inzetbekken voor maat N binnenbuis

0.1

48358

Inzetbekken voor maat H binnenbuis

0.1

48718

Inzetbekken voor maat P binnenbuis

0.2

Vervangbare inzetbekken
verlengen de totale levensduur
van de pijptang aanzienlijk

ANDERE PRODUCTEN VOOR DE MIJNBOUW

Rechte aluminium
pijptangen

Rechte Heavy Duty
pijptangen

RIDGID/Peddinghaus
Bankschroeven

Kettingtangen

Verstelbare steun
met stalen rollen

Kettingtangen

Tangen met meervoudige
hefboomwerking

TRISTANDS® draagbare
pionierwerkbanken

Pijpsteunen
met V-kop

Kettingklemmen

Pijpsteunen
met rolkop
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Voor het volledige productaanbod van
RIDGID®, verwijzen wij u graag naar de
RIDGID catalogus of www.Ridgid.com.

