NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW

RĘCZNE OBCINAKI DO KABLI

NOWOŚĆ!

RĘCZNE OBCINAKI
DŹWIGNIOWE I ZAPADKOWE
•Lekka i kompaktowa konstrukcja dla ergonomicznego użytkowania.
•Specjalne zakrzywione i powierzchniowo szlifowane ostrza wykonane ze stali powlekanej 		
zapewniają większą trwałość i żywotność ostrza.
•Solidna konstrukcja powlekanych, odpornych na uderzenia i utwardzonych uchwytów
do intensywnej eksploatacji.

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA
Obejmuje wady produkcyjne i
materiałowe

Po więcej szczegółów sprawdź katalog RIDGID lub odwiedź stronę www.RIDGID.com.

RĘCZNE OBCINAKI ZAPADKOWE
• Łatwe i odporne na zmęczenie cięcia dzięki specjalnemu i wytrzymałemu mechanizmowi
zapadkowemu.
• Długie ergonomiczne uchwyty (RC-70) zapewniają łatwiejsze cięcia na przewodach o dużych
rozmiarach.
• Możliwość cięcia kabli jedną ręką, bez wysiłku z obcinakami RC-40 i RC-55.
• Bezpieczne i wygodne korzystanie dzięki zapadce.
• Bezpieczniejsza obsługa dzięki mechanizmowi blokowania / odblokowania.
• Specjalne ergonomiczne uchwyty soft-grip (RC-40 i RC-55) dla wygodnego użytkowania.
• Specjalna konstrukcja ostrzy tnących.
Model
Nr. kat.

RC-40
54288

RC-55
54293

Materiał

RC-70
54298

RC-40

RC-55

Miedź i aluminium

Maksymalna średnica
(z izolacją)
Waga
Długość
Rodzaj kabla

40 mm

55 mm

70 mm

0,7 kg
240 mm

1,5 kg
2,9 kg
310 mm
550 mm
Przewody linkowe klasa 2
oraz elastyczne przewody DIN VDE 57295i klasy 5

RC-70

RĘCZNE OBCINAKI DŹWIGNIOWE
• Dłuższe uchwyty dla większej dźwigni i cięcia kabli bez zmęczenia.
• Specjalne ergonomiczne uchwyty dla bardziej komfortowego użytkowania.
• Przeznaczone do ciężkich prac.
• Wytrzymałe i trwałe ostrza przeznaczone do najcięższych prac.
Model
Nr. kat.

MC-20
54273

MC-30
54278

Materiał

MC-20
MC-50
54283

Miedź i aluminium

Maksymalna średnica
(z izolacją)
Waga
Długość
Rodzaj kabla

120 mm2 & 20 mm

250 mm2 & 31 mm

MC-30
500 mm2 & 50 mm

0,7 kg
360 mm

1,4 kg
3 kg
525 mm
770 mm
Przewody linkowe klasa 2
oraz elastyczne przewody DIN VDE 57295i klasy 5
MC-50

RIDGID zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych
produktow bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej
linii produktow Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool
lub na stronę www.RIDGID.com.
© 2016, 2016, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.
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