B-500

GATA CU
PROBLEMELE DE
ȘANFRENARE.
INTRODUCEM
SOLUȚIA MAI
BUNĂ

NOU!

“Acest echipament va scuti 50 de minute de muncă
pe fiecare capăt de țeavă; este enorm pentru o
lucrare în inox.”
( MECHANICAL INC.)

“Mă așteptam să se rotească de câteva ori împrejur,
dar a șanfrenat țeava într-o singură trecere.
Este mult mai rapid decât polizarea.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Este mai bine decât orice am văzut până acum.
Este impresionant! Merită indiferent de preț.
Scutește mult timp.”
(HELMERICH & PAYNE INC.)

ECHIPAMENTE PENTRU SUDURĂ RIDGID®

DISPOZITIV PORTABIL PENTRU S‚ ANFRENAT T‚ EVI

B-500 DISPOZITIV PORTABIL PENTRU S‚ ANFRENAT T‚ EVI

EFICIENȚĂ,
CONSISTENȚĂ
ȘI SIGURANȚĂ
CA NICIODATĂ
PÂNĂ ACUM!

Dimensiuni reduse,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × l × Î)
Ușor de transportat,
cântărind doar 24 kg

CONSISTENT‚ Ă

NOU
!

Finisarea similară cu prelucrarea
pe strung se datorează celor
6 cuțite care lucrează simultan
3 unghiuri de șanfrenare (37,5°,
30°, 45°), pentru majoritatea
procedeelor de sudură
Reglajul lățimii cordonului de
sudură de la 0" la ³⁄₁₆"
Datorită acurateții unghiului
de șanfrenare este necesară o
singură trecere în jurul țevii

EFICIENT‚ Ă
Ușor de pus în funcțiune și de
utilizat. Timpul necesar montării
și șanfrenării unei țevi de 12" Sch
40 este mai mic de 2 minute

SIGURANT‚ Ă
Nici o șansă de a scăpa
echipamentul de sub control
Sistemul de prindere patentat
prinde ferm echipamentul de
țeavă
Nu degajă scântei

Țeava este rece la atingere și se
poate manipula și suda imediat
după șanfrenare
Ușor de utilizat indiferent de
nivelul de abilități al operatorului;
LED-urile monitorizează nivelul
de performanță al operațiunii
Zona de lucru mai ușor de curățat
decât în cazul polizării, datorită
distanței mici de împrăștiere a
șpanului

Pregătirea pentru sudură va fi mai rapidă, mai curată și mai precisă
folosind și aceste Echipamente RIDGID:

Model 460-12
Menghina portabilă cu lanț
TRISTAND®

Model 258 /258XL
Dispozitiv pentru tăiat țevi
electro-hidraulic

Nr. Catalog 36278

Nr. Catalog 50767 / 58227

No. 461 / 462 / 463 / 464
Menghine pentru sudură Drepte / în Unghi / Pentru Coturi / Flanșă
Nr. Catalog 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Informa–ii pentru comandﬁ:

Specifica–ii tehnice:

Nr.
Catalog

Descriere produs

Masa (kg)

49303

Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 37,5°
(230 V, CE)

24

53543

Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 37,5°
(115 V, CE)

24

48863

Cap de Tăiere la 37,5° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant,
8 șuruburi

1,1

48858

Cap de Tăiere la 30° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant,
8 șuruburi

1,1

48868

Cap de Tăiere la 45° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant,
8 șuruburi

1,1

48873

Cutie cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 2 șuruburi

0,1

48883

Lubrifiant

0,1

48888

Cheie dinamometrică T15/S7

0,1

48893

Cheie fixă

0,1

48898

Cheie hexagonală de tip ⁵⁄₁₆

0,1

Kiturile 49303 & 53543 conțin: dispozitiv portabil de șanfrenat cu cap de tăiere la 37,5° (230 V /
115 V, CE), 6 plăcuțe cu 4 fețe de tăiere, șurubelniță dinamometrică, șuruburi.

• Capacitate: țevi cu diametrul mai mare de 3½" (100 mm); tablă
plană de oțel carbon şi inoxidabil
• Grosime perete țeavă/ foaie tablă: min 0.188" (4,8 mm) / max
0.5" (12,7 mm)
• Unghi de şanfrenare: 37.5° (standard, inclus), 30° & 45° (capete
de tăiere opționale)
• Cap de tăiere: pretabil pentru majoritatea oțelurilor carbon şi
inoxidabile*
• Lățime cordon de sudură: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) în paşi de aproximativ
¹⁄₃₂" (0,8 mm)
• Tipul motorului: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
• Viteza de lucru: 950 RPM când nu este în sarcină
• Masa: 24 kg
• Dimensiuni constructive: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × l × Î)
• Kit standard: dispozitiv de şanfrenat, coarbă, cap de tăiere de 37,5°,
6 plăcuțe cu 4 fețe de tăiere, şurubelniță dinamometrică, şuruburi
* Tipul aplicației, materialul, diametrul şi grosimea peretelui țevii, izolația, operatorul, etc. sunt factori
importanți care influențează durata de viață a plăcuțelor. Capul de tăiere si plăcuțele sunt optimizate pentru
a prelucra țeavă din oțel medie, standard A53; pentru alte materiale durata de viață ar putea fi mai scurtă.

DISTRIBUITOR

RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunatațire constantă a produselor
sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă
caractreristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere
corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul
Ridge Tool sau site-ul www.RIDGID.com.
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