RAPIDOR
INNOVÁCIÓ a RIDGID/PEDDINGHAUS-tól

Maximalizálja teljesítményét
és takarítson meg időt az új,
gyorsan működő satuval
Bemutatjuk az új, innovatív RIDGID® Rapidor Quick Acting Vice
márkanevű gyorsan működő satut. A Rapidor ötvözi a kovácsolt acél szilárdságát és állóképességét az új Quick Action
Trigger (indító) idő- és fáradságkímélő megoldásával. Az új
satu az egyedüli kovácsolt acél asztalos satu a piacon, amelynek esetében Quick Action innovációt alkalmaztak!
A forgóállvány kiegészítő kellék

Egyetlen ujjal oldható
szerkezet
Könnyű és gyors egy
kézzel működtethető

ÚJ

A hagyományos asztalos satuk kizárólag a tárgyak kézi megszorításán és meglazításán alapulnak. A Rapidor satu újszerű
Quick Action Trigger-t (indítót) tartalmaz, amelynek segítségével a tárgyak megszorítása és meglazítása sokkal gyorsabbá válik. Fordítson egyet a Quick Action Triggeren, és
a befogópofák azon nyomban a kívánt helyzetbe kerülnek. A
berendezés jelentősen csökkenti az asztalos satuk kezelésére
fordított időt és fáradtságot. Kiváló szerszám mindazon szakembereknek, akik naponta használják az asztali satut!

Fő tulajdonságok:

Ñ A Quick Action Trigger segítségével könnyedén, bármilyen méretű tárgyakat szoríthat a befogópofák közé
Ñ A kovácsolt acél szerkezet rendkívüli állóképességet és
szilárdságot biztosít
Ñ A befogópofák elrendezésének szabadalmaztatott rendszere a pontos befogás és a hosszú élettartam záloga
Ñ Kiegészítő kellék: 360 fokban elfordítható kovácsolt
acél, tetszőleges számú beállítási lehetőséget biztosító
forgóállvány
Ñ A túlméretezett, edzett befogópofák és üllők nagyobb
befogó- és munkafelületet biztosítanak
Ñ A szorításgátló gyűrűkkel felszerelt acélfogantyúk
fokozzák a szilárdságot, és elejét veszik a beszorításnak
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A Peddinghaus line és egyéb Ridgid termékekkel kapcsolatos további információk a www.ridgid.eu honlapon találhatók
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PEDDINGHAUS
A Németországban több mint száz éve gyártott RIDGID® Peddinghaus satukat elismerik a
minőségük és a tartósságuk miatt.
Ñ Az egész felépítés kovácsolt acél,
háromszor szilárdabb az öntöttvasnál.
Ñ Edzett és recézett pofák a maximális tartóssághoz.

Ñ Nagy kovácsolt üllő,
valóban használhat.
Ñ Megmunkált és edzett
csúszófelületek.

Matador

amelyet

Ñ Hengerelt, kétbekezdésű menet a
pontos működéshez és
tartóssághoz.
Ñ Kivehető, acél orsóanya.
Ñ Mérőskála.

Superior

Professzionális satu munkapadra,
műhelyek részére.

Professzionális satu beépített csőpofákkal
a szerelőipar részére.
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Multiplus

Professzionális, többcélú satu, hajlító és egyengető tartozékkal.

Ñ Acél, rozsdamentes acél és hidraulikus csövek hajlítására
és acél szalagok kiegyenesítésére.
Ñ A Multiplus 120/160 orsója 2,5/3,5 tonnás erőt fejt ki,
amely 22/28 mm-es, 1,5 mm falvastagságú, AISI 304 rozsdamentes acél csőmeghajlítását teszi lehetővé.
Ñ Komplett, használatra kész 15 mm - 18 mm - 22 mmes sablonokkal, egyengető üllővel és két saroktámasszal
szállítják.
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Tartozékok

360°-os forgó
alapok
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Szorító csavarok

Mechanikus
liftek

Automatikus
liftek

Peddi-Lift
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