C-Profilový, automatický
odřezávač měděných trubek

NOVÉ

Řezáky RIDGID typu C dělí měděné trubky průměrů Ø 15 + 22, nebo 28 mm a nabízejí
jedinečné funkce, které dávají dělení měděných trubek zcela novou úroveň.
• Funkce uchopení (zacvaknutí) pro rychlou fixaci bez nastavování průměru trubky šetří drahocenný čas.
• Pružně uložené řezné kolečko působí konstantním tlakem na trubku a poskytuje tak pokaždé rychlé a kolmé řezy.
• RIDGID X-CEL® čep pro rychlou výměnu řezného kolečka bez použití nářadí nebo demontáže.
• Model C15 + 22 je prvním C-Profilovým odřezávačem na světě s možností dělení dvou
dimenzí měděných trubek 15 a 22 mm s unikátní funkcí “rychlé změny rozměru”.
• Unikátní štěrbinové sloty pro šroubovák po vnějším obvodu nástroje poskytují pevnou páku
při řezání i v extrémně těsném prostoru.
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TECHNICKÝ POPIS:

Slot pro šroubovák

Slot pro šroubovák
Rychlá změna
rozměru

Funkce zacvaknutí
pro rychlou
fixaci

Funkce zacvaknutí
pro rychlou fixaci

X-CEL Čep

Katalogové číslo

57018

60668

Číslo modelu

C15/22

C28

Rozsah

15 + 22 mm

28 mm

Jednotková hmotnost

0,23 kg

0,21 kg

X-CEL Čep
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•

•

Sloty pro šroubovák
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Rychlá změna rozměru

•

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
Kat. číslo

Mod. číslo

Popis

Hmotnost / Kg

57018

C15/22

15 + 22 mm C-Profilový řezák Cu trubek

0.23

60668

C28

28 mm C-Profilový řezák Cu trubek

0.21

57028

E-3410

E-3410 Náhradní kolečko

0.04

Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých vyrobků
bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady
naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách RIDGID.com.

DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA
Na vady materiálu a
výrobní vady

Pro více podrobností navštivte stránky
RIDGID.com/warranty
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Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden, Belgium
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