DISPOZITIVE ELECTRICE
RE 60

Beneficii
• Tăiați cabluri, sertizați papuci
de cablu și perforați cutii cu
o singură unealtă, cu ajutorul
sistemului unic RIDGID
QuickChange System™
• Elimină drumurile dus-întors
la camion pentru a căuta
diverse unelte
• Dispozitivul 3-în-1
economisește spațiu prețios
pentru transport și este
furnizată într-o singură cutie,
ușor de transportat
• Capul cu rotație la 360°
sporește manevrabilitatea
• Intervalul de revizie, pe primul
loc în industrie, maximizează
durata de funcționare pe
șantier

DISPOZITIV ELECTRIC
PENTRU SERTIZAT
CABLURI ELECTRICE

Vă prezentăm cel mai
versatil dispozitiv electric
din lume, echipat cu
sistemul inovator 3-în-1
RIDGID® QuickChange
System™

Tăiere

Specifica–ii
• 6-tone (60 kN) forță hidraulică produsă pentru tăiat cablu armat de până la 50 mm
diam. ext., sertizat papuci din cupru/aluminiu de până la 300 mm2 și perforat găuri
de până la 63,5 mm
• Piston cu retragere automată la tăiere și sertizare
• Mâner îmbrăcat în cauciuc pentru confort și control superioare
• LED cu lumină albă puternică pentru iluminarea frontului de lucru
• Buton de Pornire/Oprire pentru scoaterea din funcțiune la schimbarea capetelor
și în timpul transportului
• Benzi de nailon pentru o mai mare siguranță a uneltei
• Durată aproximativă ciclu: 5 secunde
• Interval revizie: 32.000 cicluri
• Greutate: 3,2 kg cu tot cu baterie
• Setul include: Dispozitiv electric pentru sertizat RE 60, 2 baterii 2.0 A 18 V cu
sistem de litiu avansat, încărcător și carcasă formată prin suflare; pentru capete,
sunt disponibile multiple configurații

Informa–ii pentru comenzi
Nr.
Catalog

Sertizare
Dotat cu RIDGID
QuickChange System™

www.RIDGID.eu

Poansonare

Descriere

Greutate
kg

43633

Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B,
Cap rotund de sertizare cu clichetLR-60B și Cap de poansonare PH-60B

13,5

43628

Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B și
LR-60B Cap rotund de sertizare cu clichet

11,7

43613

Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap rotund de sertizare cu clichet LR-60B

43618

Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B

10

43623

Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de poansonare PH-60B

9,5

47773

Numai cutia uneltei electrice RE 60

4.3

47753

Numai Cap rotund de sertizare cu clichet LR-60B

1,5

47758

Numai Cap pătrat de sertizare cu clichet LS-60B

1,5

47763

Numai Cap de poansonare demontabil PH-60B

1,6

47778

SC-60B Scissor Cutter Head w/Blade for Cu/Alu Cable

2,2

47088

Numai Cap de tăiere tip foarfece SC-60B cu lamă pentru cablu
din cupru/aluminiu

0,1

47093

Lamă interschimbabilă pentru cablu multifilar cu sărmă fină de cupru

0,1

43323

Baterii 2.0 A 18 V cu sistem de litiu avansat

0,5

43328

Baterii 4.0 A 18 V cu sistem de litiu avansat

0,7

43333

Încărcător 230 V pentru baterii cu sistem de litiu avansat

0,8

10

UNELTE ELECTRICE
LR-60B & LS-60B

CAP DE SERTIZARE ROTUND & PĂTRAT CU CLICHET

LS-60B

Cat. No: 47758

Beneficii

Specifica–ii

• Sertizare papuci de până la 300 mm²
de cablu cu LR-60B (până la 185 mm²
cu LS-60B)
• Sistemul suplu și ergonomic de
clichetpermite accesul uneltei în
spații mai înguste
• Capul cu rotație la 360° sporește
manevrabilitatea
• Combinați cu alte capete în sistemul
RIDGID® QuickChange System™
pentru a maximiza eficiența și
productivitatea pe șantier
• LR-60B și LS-60B poartă, respectiv,
bacuri rotunde și pătrate la
dimensiuni din gama de capacitate

• Sertizați papuci din cupru și
aluminiu de până la 300 mm² (cap
rotund de sertizare) și 185 mm2 (cap
pătrat de sertizare)
• Capetele de sertizare
interschimbabile sunt compatibile
cu dispozitivul electrică RE 60,
dotată cu QuickChange System™
• Durată aprox. ciclu: 5 secunde
• Greutatea capetelor de sertizare:
1,5 kg
• Ofertă: Cap rotund de sertizare cu
înclichetare LR-60B, disponibil la
set cu dispozitivul RE 60, dar poate
fi achiziționat și separat. Capul
pătrat de sertizare LS-60B este
disponibil numai separat

LR-60B

Cat. No: 47753

Bacuri de sertizare pentru capetele LR-60B și LS-60B

Bacuri rotunde pentru sertizat
papuci de cupru DIN 46235
și conectori DIN 46267-1

Nr.
Catalog
44173
44178
44183
44188
44193
44198
44203
44208
44213
44218
44223
44228
44233

Secțiune
transversală
mm2
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Bacurile rotunde de sertizare
se fixează pe capul de
sertizare rotund LR-60B cu
clichet

Bacuri rotunde pentru sertizat
papuci și conectori tubulari
standard din cupru

Nr.
Catalog
47933
47938
47943
47948
47953
47958
47963
47968
47973
47978
47983
47988
47993

Secțiune
transversală
mm2
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Bacurile rotunde de sertizare
se fixează pe capul de sertizare
rotund LR-60B cu clichet

Bacuri rotunde pentru sertizat
papuci și conectori tip DIN,
de aluminiu

Bacuri pătrate pentru sertizat
papuci și conectori tip DIN,
de aluminiu

Nr.
Catalog

Secțiune
transversală
mm2

Nr.
Catalog

Secțiune
transversală
mm2

44243

16-25

44288

16-25

44248

35

44293

35

44253

50

44298

50

44258

70

44263

95-120

44303

70

44268

150

44308

95-120

44273

185

44313

150

44278

240

44318

185

Bacurile rotunde de sertizare
se fixează pe capul de sertizare
rotund LR-60B cu clichet

Bacurile pătrate de sertizare se
fixează pe capul de sertizare pătrat
LS-60B cu clichet

PH-60B

CAP DE POANSONARE
Beneficii

Specifica–ii

• Executați fără efort găuri de până
la 63,5 mm în oțel moale de 3 mm
fără înclichetări sau pompări
greoaie
• Rotația capului la 360° permite
manevrabilitatea în spații înguste
• Combinați cu alte capete din
sistemul RIDGID QuickChange
System™ pentru a maximiza
eficiența și productivitatea pe
șantier
• Ștanțe RIDGID de perforare
pentru executarea rapidă de găuri
rotunde și curate, fără blocarea
materialului

• Capacitate: Execută găuri rotunde până la 63,5 mm,
găuri pătrate de 92 × 92 mm, găuri dreptunghiulare de
46 × 92 mm în oțel moale de max. 3 mm grosime.
• Compatibil cu ștanțele de perforare RIDGID® și de la alți
producători (vândute separat)
• Capul interschimbabil este compatibil cu setul de
dispozitiv electric RE 60 dotat cu RIDGID QuickChange
System™
• Durată aproximativă ciclu: 5 secunde
• Greutate: 1,60 kg
• Include: Cap de poansonare PH-60B și fișa cu
instrucțiuni; capul este disponibil separat sau la set cu
dispozitivul electrică RE 60

PH-60B

Cat. No: 47763

Piese şi accesorii de poansonare

Perforator și contrapiesă
Autonome

Nr.
Catalog

Set de perforare

Perforator pentru găuri rotunde prin
tablă de oțel moale de max. 3 mm grosime

44058

Perforator ST16 (16,2 mm)

44063

Perforator ST20/PG13 (20,4 mm)

44068

Perforator ST25 (25,4 mm)

44073

Perforator ST32 (32,5 mm)

44078

Perforator ST40 (40,5 mm)

44083

Perforator ST50 (50,5 mm)

44088

Perforator ST63 (63,5 mm)

44093

Perforator PG16 (22,5 mm)

- Perforatorarele de până la 25,4 mm necesită utilizarea pivotului de tragere de
9.5 mm (44098) și 1× distanțier nr. 4 inclus în setul de distanțiere (44108)
- Perforatorarele mai mari de 25,4 mm necesită utilizarea pivotului de tragere
de 19 mm (44103) și distanțierele nr. 1 și 2 incluse în setul de distanțiere
(44108).

Nr.
Catalog

44113

Set de poansonare
prevăzut cu perforatoare
și contrapiese
ST16/20/25/32/40,
3 distanțiere,
2 pivoți de tragere
Set de poansonare

Accesorii de poansonare

Nr.
Catalog

Accesorii

44098

9,5 mm pivot de tragere necesar
pentru perforatoare ST16/20/
PG13/ST25

44103

19 mm pivot de tragere
necesar pentru perforatoare
ST32/40/50/63

44108

Set distanțiere necesar
pentru toate dimensiunile de
perforatoare

SC-60B

CAP DE TĂIERE TIP FOARFECE
Beneficii

Specifica–ii

• Lamele interschimbabile
adaptează capul unic și
dispozitivul pentru tăierea
cablurilor
• Capul cu rotație la 360°
permite manevrabilitatea
în spații înguste
• Combinați cu celelalte
capete din cadrul
RIDGID QuickChange
System™ pentru a
maximiza eficiența
și productivitatea pe
șantier.

• Capacitate și Material: Lame interschimbabile disponibile
pentru cablu pentru construcții din aluminiu și cupru armat
- diam. ext. 50 mm și cablu multifilar cu sârmă fină din cupru
armat - diam. ext. 50 mm
• Capul interschimbabil este compatibil cu uneltele electrice
RIDGID de 60 kN, dotate cu RIDGID QuickChange System™
• Fabricat dintr-un aliaj cu oțel de înaltă rezistență pentru a
spori durabilitatea și durata de viață ale lamelor tăietorului tip
foarfece și ale capului interschimbabil
• Durata aproximativă a ciclului: 5 secunde
• Greutate: 2,2 kg
• Oferta: Cap de tăiere tip foarfece SC-60B cu lame pentru
cablu de construcții din aluminiu și cupru armat și fișa cu
instrucțiuni; capul este disponibil separat sau la set cu
dispozitivul electrică RE-60
• Opțional: lame pentru cablu multifilar cu sârmă fină din cupru
armat.

SC-60B

Cat. No: 47778

Seturi interschimbabile de lame

Nr.
Catalog

47088
47093

Descriere
Set de lame interschimbabile pentru cablu din cupru/aluminiu
Set de lame interschimbabile pentru cablu multifilar cu sârmă fină din cupru armat

Cum funcționează RIDGID® QuickChange System™

2.

Introduceți capul și împingeți
până auziți declicul ce confirmă
cuplarea.

Ridge Tool Romania
Str. Emerson Nr. 4, 400641
Cluj-Napoca, România
www.RIDGID.ro

sarcina – tăiere,
3. Finalizați
sertizare sau poansonare.

Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484

capul trăgând de
4.  Îndepărtați
inelul mobil spre baza uneltei.

FY14 15TA_RO

capul interschimbabil
1. Selectați
adecvat pentru lucrare.

