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Vă prezentăm cel mai versatil dispozitiv electric din lume. RE 60 de la
RIDGID® este echipat cu QuickChange System™, care vă permite să
schimbați repede și ușor capetele detașabile pentru tăiere, sertizare
și poansonare. Acum, cele mai importante sarcini pot fi realizate cu
un singur dispozitv inovatoare. Fără drumuri dus-întors la camion
pentru a căuta diverse unelte. Fie că tăiați cabluri, sertizați papuci
sau perforați cutii, RE 60 vă ajută să vă maximizați productivitatea și
eficiența pe șantier.
Mai multe detalii la RIDGID.EU/QCS.

SCANEAZĂ, VIZUALIZEAZĂ & SALVEAZĂ Ü

www.RIDGID.eu

VĂ PREZENTĂM CEL MAI VERSATIL
DISPOZITIV PENTRU SERTIZAT
CABLURI ELECTRICE DIN LUME
Acum există un mod mult mai eficient de a tăia, sertiza și perfora pe șantier.
Noua linie de dispozitive pentru sertizat cabluri electrice RIDGID® este echipată
cu sistemul unic RIDGID QuickChange System™, cu capete interschimbabile,
care oferă antreprenorilor o versatilitate și o rapiditate fără precedent.
Fără drumuri dus-întors la camion pentru a căuta diverse unelte. Cele mai
importante sarcini electrice sunt aduse laolaltă într-o unealtă convenabilă,
permițându-vă să treceți cu ușurință de la tăiat cabluri la sertizat papuci de
cablu și perforat cutii.

CUM FUNCŢIONEAZĂ

RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™
(SISTEM DE SCHIMBARE RAPIDĂ A CAPETELOR)

capul
1. Selectați
interschimbabil adecvat
pentru lucrare.

2.

Introduceți capul și împingeți
până auziți declicul care
confirmă cuplarea.

sarcina –
3. Finalizați
tăiere, sertizare sau
poansonare.

capul trăgând
4. deÎndepărtați
inelul mobil spre baza
uneltei.

RE 60

DISPOZITIV PENTRU SERTIZAT
CABLURI ELECTRICE

Cel mai versatil dispozitiv de sertizat papuci electrici din lume
prezintă un design în linie cu greutate redusă (numai 2,7 kg!)
pentru o utilizare ușoară, cu o singură mână, și acces în cele
mai înguste spații.
• 60 kN forță produsă pentru sertizat papuci de cablu de până la
300 mm² și tăiat cabluri de până la 50 mm diametru exterior.
• Perforare oțel moale în foaie de până la 3 mm.
• Cea mai lungă durată de serviciu din industrie (32.000 cicluri).
• Cap cu rotație la 360°.
• LED cu lumină albă puternică pentru iluminarea frontului de lucru.
• Mâner îmbrăcat în cauciuc pentru confort și control superioare.
• Carcasă robustă, formată prin suflare, pentru transport și depozitare
ușoare.
• Buton de Pornire/Oprire pentru scoaterea din funcțiune la
schimbarea bacurilor sau a capetelor.
• Alimentat cu platforma de baterii RIDGID 18V cu sistem de litiu
avansat.
CARACTERISTICI IMPORTANTE DE FUNCŢIONARE
PISTON CU RETRAGERE AUTOMATĂ
În timpul tăierii și sertizării, pistonul se va retrage automat la terminarea ciclului.
Aplicațiile de poansonare necesită folosirea declanșatorului de eliberare.

SISTEM DE DIAGNOSTICARE ÎNCORPORAT
Senzorii și indicatoarele cu LED încorporate asigură performanța uneltei, permit
operarea acesteia în condiții de temperaturi extreme (-10° -50°C), monitorizarea
duratei unui ciclu, a presiunii generate, durata de viață a bateriei și indică
momentul în care unealta necesită o revizie.

DURATĂ APROX. CICLU:
INTERVAL REVIZIE:
FORŢA PRODUSĂ A PISTONULUI:
GREUTATE:
OFERTA DE BAZĂ:

5 secunde
32.000 cicluri
60 kN
3,18 kg cu baterie
Unealta RE 60 + Carcasă + 2
baterii 18 V 2.0 A cu sistem de
litiu avansat + Încărcător 230 V
pentru baterii cu sistem de litiu
avansat

CATALOG NUMBER
43613
Baza + LR-60B Cap rotund se sertizare
43618
43623
43628
43633
43323
43328
43333

Baza + SC-60B Cap de tăiere
Baza + PH-60B Cap de poansonare
Baza + LR-60B + SC-60B (Cap de sertizare & tăiere)
Baza + LR-60B + SC-60B + PH-60B
(Set complet, cu 3 capete)
18 V 2.0 A Baterie cu sistem de litiu avansat
18 V 4.0 A Baterie cu sistem de litiu avansat
230 V Încărcător pentru baterii cu sistem de litiu avansat

CAPETE INTERSCHIMBABILE
CAP DE TĂIERE TIP FOARFECE
Fabricat din oțel de înaltă rezistență, acest cap de tăiere se folosește cu lame
interschimbabile, care pot tăia cablu pentru construcții din cupru & aluminiu
armat şi cablu multifilar cu sârmă fină de cupru.
DENUMIRE:

SC-60B

NR. CAT.:

47778

GREUTATE:

2,2 kg

CAPACITATE & MATERIAL:

Cablu din cupru & aluminiu
(implicit)

Cablu pentru construcții multifilar,
cu sârmă fină de cupru

Până la 50 mm diam. ext.

Până la 50 mm diam. ext.

Nr. Cat. Lamă înlocuibilă:

Nr. Cat. Lamă înlocuibilă:

47088

47093

CAP DE POANSONARE
Creat pentru utilizarea cu ștanțe de perforare RIDGID®
și de la alți producători, capul de poansonare este ideal
pentru găuri rotunde, pătrate și dreptunghiulare în tablă
din oțel moale cu o grosime a foii de până la 3 mm.
DENUMIRE:

PH-60B

NR. CAT.:

47763

GREUTATE:

1,6 kg

CAPACITATE:

63,5 mm (găuri rotunde)
92 × 92 mm (găuri pătrate)
46 × 92 mm (găuri dreptunghiulare)

CAP ROTUND DE SERTIZARE CU CLICHET
Cap de sertizare pentru bacuri rotunde la dimensiuni din
gama de capacitate. Este dotat cu un sistem de clichet
ergonomic și de mici dimensiuni, care permite lucrul în
spații mai înguste.
DENUMIRE:

LR-60B

NR. CAT.:

47753

GREUTATE:

1,5 kg

CAPACITATE:

6 mm2 – 300 mm2

CAP PĂTRAT DE SERTIZARE CU CLICHET
Cap de sertizare pentru bacuri pătrate la dimensiuni
din gama de capacitate. Este dotat cu un sistem de
înclichetare ergonomic și de mici dimensiuni, care
permite lucrul în spații mai înguste.
DENUMIRE:

LS-60B

NR. CAT.:

47758

GREUTATE:

1,5 kg

CAPACITATE:

6 mm2 – 185 mm2

