B-500

KONIEC
PROBLEMÓW Z
UKOSOWANIEM.
PRZEDSTAWIAMY
LEPSZE
ROZWIĄZANIE
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“To rozwiązanie pozwala nam zaoszczędzić 50 minut
na ukosowaniu każdego końca rury ze stali nierdzewnej, to bardzo dużo dla prac na stali nierdzewnej.”
( MECHANICAL INC.)

“Czekałem na narzędzie, które będzie mogło pracować na okragło a temu urządzeniu udało się za pierwszym razem. To jest dużo szybsze niż frezowanie.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“To najlepsze, co kiedykolwiek widziałem.
To imponujęce! Warte każdej ceny. Oszędność czasu!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID® NARZE˛DZIA SPAWALNICZE

PRZENOŚNA UKOSOWARKA DO RUR

B-500 PRZENOŚNA UKOSOWARKA DO RUR

WYDAJNOŚĆ,
DOKŁADNOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO JAK
NIGDY
WCZEŚNIEJ!

Mały rozmiar,

40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(dł. × szer. × wys.)

Łatwe do przenoszenia,
waży tylko 24 kg

DOKŁADNOŚĆ

NOW
OŚĆ!

Maszynowe wykończenie
dzięki 6 obcinakom,
pracującym w tym samym
czasie
Dokładny kąt ukosowania
dzięki tylko jednemu
prowadzeniu narzędzia po
owalu rury
Możliwość wyboru jednego
z trzech kątów ukosowania
(37,5°, 30°, 45°), aby sprostać
wszystkim potrzebom spawania
Regulowana szerokość fazki
od 0" do ³⁄₁₆" aby sprostać
wymaganiom spawaczy

WYDAJNOŚĆ
Szybkie do ustawienia i użycia.
Ustawienie i ukosowanie rury
12" (Sch 40) w mniej niż 2 minuty

BEZPIECZEŃSTWO
Nie ma możliwości utraty
kontroli na narzędziem
Zgłoszony do opatentowania
system zaciskowy wyraźnie
zabezpiecza narzędzie na rurze
Żadnych płomieni czy iskier

Urządzenie i rura nie
nagrzewają się podczas pracy,
rura może być spawana od
razu po ukosowaniu
Łatwa w użyciu, bez względu
na umiejętności operatora.
Ledowy wskaźnik prędkości
monituje optymalną wydajność.
Łatwe do czyszczenie, bez
pyłów szlifierskich i większych
skrawków porozrzucanych w
miejscu pracy

Nic tak nie ułatwi i nie przyspieszy przygotowań przed spawaniem jak
poniższe narzędzia RIDGID:

Model 460-12
Przwnosne imadło łańcuchowe
TRISTAND®

Model 258 i 258XL
Mechaniczne obcinaki do rur
Nr katalogowy 50767 / 58227

Nr katalogowy 36278

No. 461 / 462 / 463 / 464
Imadła do spawania rur doczołowego / kątowego / kolankowego / kołnierzowego
Nr katalogowy 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Specyfikacja:

Informacje dla zamówień:
Nr
katalogowy

Opis

Waga (kg)

49303

Przenośna ukosowarka do rur z głowicą tnącą 37,5°
(230 V, CE)

24

53543

Przenośna ukosowarka do rur z głowicą tnącą 37,5°
(115 V, CE)

24

48863

Głowica tnąca 37,5°
z 6 wkładkami, 1 smar przeciw zapieczeniom, 8 śrub

1,1

48858

Głowica tnąca 30°
z 6 wkładkami, 1 smar przeciw zapieczeniom, 8 śrub

1,1

48868

Głowica tnąca 45°
z 6 wkładkami, 1 smar przeciw zapieczeniom, 8 śrub

1,1

48873

Opakowanie 6 wkładek, 1 smar przeciw zapieczenio,
2 śrubki, walizka do przenoszenia

0,1

48883

Smar przeciw zapieczeniom - 1 tuba

0,1

48888

Klucz Torx T15/S7

0,1

48893

Klucz do nakrętek

0,1

48898

Klucz imbusowy ⁵⁄₁₆

0,1

• Zakres średnic: rury 3½" (100 mm) i większe, blacha stalowa;
stal i stal nierdzewna
• Grubość ścianki rury/grubość blachy: min 0.188" (4,8 mm) / max
0.5" (12,7 mm)
• Kąt ukosowania: 37.5° (standardowo w komplecie), 30° & 45°
(dodatkowe głowice)
• Głowica tnąca: głównie do stali i stali nierdzewnej*
• Szerokość fazki: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) skokami około ¹⁄₃₂" (0,8 mm)
• Typ silnika: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, uniwersalny
• Prędkość: 950 obrotów na minutę (bez obciążenia)
• Waga: 24 kg
• Wymiary: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (dł. × szer. × wys.)
• Standardowy zestaw: ukosowarka (230 V / 115 V), pokrętło,
głowica tnąca 37,5°, 6 wkładek z 4 krawędziami, śruby
* Aplikacja, tworzywo, średnica rury, grubość ścianki, powłoki rury, funkcja operatora, itp. są czynnikami
kluczowymi, które determinują żywotność wkładek. Głowica tnąca ukosowarki i wkładki są zoptymalizowane
dla standardowych rur stalowych A53; na innych materiałach można oczekiwość zmniejszonej żywotności
wkładek.

49303 & 53543 zestaw zawiera: ukosowarka (230 V/115 V), pokrętło, głowica tnąca 37,5°,
6 wkładek z 4 krawędziami, śruby

DYSTRYBUTOR

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych
produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury.
W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Toolapraszamy do
zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę www.RIDGID.com.

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +48 (0)32 356 33 85
Kom: +48 (0) 691 580 270
ridgid.poland@emerson.com
www.RIDGID.com
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