ELEKTROMONTÁŽNÍ NÁŘADÍ

MANUÁLNÍ KABELOVÉ NŮŽKY

NOVÉ!

MANUÁLNÍ PÁKOVÉ A
RÁČNOVÉ NŮŽKY
•Lehká a kompaktní konstrukce pro ergonomické použití.
•Speciálně zakřivené a povrchově broušené ostří vyrobené z vysoce legované oceli pro větší
odolnost a životnost ostří.
•Robustní konstrukce s nárazu odolným, pevným, plastovým potahem rukojetí pro
vysoké zatížení.

DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA
Ve vztahu na vady materiálu a
výrobní vady.

Více informací v produkčním katalogu RIDGID, nebo na stránce www.RIDGID.com.

MANUÁLNÍ RÁČNOVÉ KROKOVÉ NŮŽKY
• Snadné stříhání bez námahy díky speciálnímu a odolnému ráčnovému mechanismu.
• Dlouhé ergonomické rukojeti (RC-70) poskytují snazší střih na kabelech velkých průměrů.
• Jedno-ruční stříhání kabelů bez námahy s RC-40 a RC-55.
• Bezpečné a pohodlné používání díky krokování západky, umožňující uvolnění čepele kdykoli
během stříhání.
• Bezpečnější používání díky mechanismu pro zamknutí / odemknutí.
• Speciální ergonomické měkké rukojeti (RC-40 a RC-55) pro pohodlné používání.
• Speciálně konstruované čepele nůžek pro co nejdelší životnost.
Model

RC-40

RC-55

RC-70

Obj. č.

54288

54293

54298

Materiál vodiče
Maximální průřez
vodiče

RC-55

Měď a hliník
40 mm²

55 mm²

70 mm²

Hmotnost

0,7 kg

1,5 kg

2,9 kg

Délka

240 mm

310 mm

550 mm

Typ kabelu

RC-40

RC-70

Třída 2 slaněné vodiče
a třída 5 flexibilní vodiče podle DIN VDE 57295

MANUÁLNÍ PÁKOVÉ NŮŽKY
• Delší rukojeti pro větší pákový efekt a stříhání kabelů bez námahy.
• Speciální ergonomická madla rukojetí pro pohodlnější používání.
• Navrženo pro vysoké zatížení s nárazu odolnými rukojeťmi.
• Odolné s dlouhou životností stříhacích čepelí, určeny pro nejnáročnější práce při dělení kabelů.
Model

MC-20

MC-30

MC-50

Obj. č.

54273

54278

54283

Materiál vodiče

Maximální
průřez/průměr vodiče

Měď a hliník

MC-30

120 mm2 & 20 mm

250 mm2 & 31 mm

500 mm2 & 50 mm

Hmotnost

0,7 kg

1,4 kg

3 kg

Délka

360 mm

525 mm

770 mm

Typ kabelu

MC-20

Třída 2 slaněné vodiče
a třída 5 flexibilní vodiče podle DIN VDE 57295

MC-50

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
www.RIDGID.com.
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