NARZĘDZIA
ELEKTRYCZNE
RE 60
NARZĘDZIE
ELEKTRYCZNE
Przedstawiamy
najbardziej wszechstronne
elektryczne narzędzie na
świecie, RIDGID® 3-w-1 z
innowacyjnym systemem
QuickChange™

Obcinaj

Korzyści
• Cięcie drutu, zaciskanie
końcówek i wycinanie za pomocą
jednego narzędzia z unikalnym
systemem RIDGID QuickChange
System™
• Eliminuje wycieczki tam i z
powrotem do ciężarówki w
poszukiwaniu różnych narzędzi
• Narzędzie 3-w-1 pozwala
zaoszczędzić cenną przestrzeń
ładunkową i jest w jednym,
łatwym do przenoszenia futerale
• Prosta konstrukcja dla łatwego
obsługiwania jedną ręką
• Głowica obrotowa 360° zwiększa
zwrotność
• Maksymalizuje czas
bezawaryjnej pracy na budowie

Specyfikacja
• 6-ton hydraulicznej mocy do cięcia kabli zbrojonych do 50 mm średnicy zewnętrznej,
zaciskanie miedzi i aluminium do 300 mm2 i wiercenie otworów aż do 63,5 mm
• Automatyczne wycofanie imaka podczas cięcia i zaciskania
• Gumowe, odlewane uchwyty dla najwyższej wygody i kontroli
• Jasne oświetlenie LED
• Przycisk włączania / wyłączania dla kontroli nad narzędziem po zmianie głowicy
lub w czasie transportowania
• Paski nylonowe dla większego bezpieczeństwa
• Średnia długość cyklu: 5 sekund
• Obsługa interwału: 32.000 cykli
• Waga: 3,2 kg w / bateria
• Zestaw zawiera: RE 60 , 2× 18 V Zaawansowane baterie litowe 230 V Ładowarka i
walizka do przenoszenia, dostępne wiele konfiguracji głowic

Informacje dla zamówień
Nr
kat.

Zaciskaj
RIDGID przedstawia
QuickChange System™

www.RIDGID.eu

Wycinaj
otwory

Opis

Waga
kg

43633

Zestaw RE 60 z głowicą do obcinania LR-60B i PH-60B

13,5

43628

Zestaw RE 60 z SC-60B z głowicą do zaciskania

11,7

43613

RE 60 zestaw z okrągłą głowicą do zaciskania LR-60B

43618

RE 60 zestaw z głowicą SC-60B

10

43623

RE 60 zestaw z głowicą PH-60B

9,5

47773

RE 60 walizka do przenoszenia

4.3

47753

LR-60B matryca okrągła do zaciskania

1,5

47758

LS-60B matryca kwadratowa do zaciskania

1,5

47763

PH-60B Głowica do wycinania otworów

1,6

47778

SC-60B Głowica do cięcia z ostrzem do kabli aluminiowych/miedzianych

2,2

47088

Wymienne ostrze do kabli z miedzi/aluminium

0,1

47093

Wymienne ostrze do kabli z miedzi izolowanej

0,1

43323

Zaawansowane baterie litowe 2.0 A 18 V

0,5

43328

Zaawansowane bateria litowe 4.0 A 18 V

0,7

43333

230 V zaawansowana ładowarka do baterii litowych

0,8

10

NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE
LR-60B & LS-60B

GŁOWICE ZACISKOWE OKRĄGŁE I CZWOROKĄTNE
Korzyści

Specyfikacja

• Zaciskanie końcówek do 300 mm² w /
LR-60B (do 185 mm² w / LS-60B)
• Smukły, ergonomiczny system
zatrzaskowy pozwala na łatwy
dostęp do mniejszych przestrzeni
• Rotacja głowicy o 360°
• Połączenie z innymi głowicami
RIDGID® QuickChange System™
to maksymalizacja wydajności i
produktywności w miejscu pracy
• LR i LS-60B-60B posiadają
odpowiednio kształt okrągły
kwadratowy

• Zaciski do 300 mm² (głowica
okrągła) i 185 mm² (głowica
czworokątna) dla miedzi i
aluminium
• Wymienne głowice zaciskowe są
kompatybilne z RE 60 posiadającym
QuickChange System™
• Średnia długość cyklu: 5 sekund
• Waga głowicy: 1,5 kg
• Oferta: LR-60B z okrągłą głowicą
z zestawem RE 60; można również
nabyć oddzielnie. Głowica
kwadratowa LS-60B dostępna
tylko samodzielnie

LS-60B

Nr kat.: 47758

LR-60B

Nr kat.: 47753

Matryce do LR-60B i głowice zaciskowe do LS-60B

Okrągła matryca do zaciskania
DIN 46235 dla końcówek miedzianych oraz DIN 46267-1 złącze

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

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

Okragłe matryce pasują do LR-60B

Okrągła matryca do zaciskania
standardowych końcówek rur
miedzianych i złączek

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

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

Okragłe matryce pasują do LR-60B

Okrągła matryca do zaciskania
aluminiowych końcówek typu
DIN i złączek

Kwadratowa matryca do
zaciskania aluminiowych
końcówek i złączek typu DIN

Nr
kat.

Przekrój
mm2

Nr
kat.

Przekrój
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

Okragłe matryce pasują do LR-60B

Kwadratowe matryce pasują do LR-60B

PH-60B

GŁOWICA DO WYCINANIA OTWORÓW
Korzyści

Specyfikacja

• Bez wysiłku wycina otwory do
63,5 mm w 3 mm miękkiej stali
• Głowica obrotowa 360°
umożliwia manewrowanie w
ciasnych przestrzeniach
• Połączenie z innymi głowicami z
systemem RIDGID QuickChange
System™ dla maksymalizacji
wydajności i produktywności w
miejscu pracy
• Ostrza RIDGID do szybkiego i
czystego wycinania otworów bez
zakleszczenia materiału

• Zakres średnic: wycina otwory okrągłe do 63,5 mm,
92 × 92 mm otwory kwadratowe, 46 × 92 mm
prostokątne otwory w max. 3 mm miękkiej stali.
• Kompatybilny z nożami RIDGID® i innych producentów
(sprzedawane oddzielnie)
• Wymienna głowica jest kompatybilna z RE 60 z
systemem RIDGID QuickChange System™
• Średnia długość cyklu: 5 sekund
• Waga: 1,60 kg
• Zawiera: głowica PH-60B i instrukcja; dostępny jako
samodzielna głowica lub w zestawie z narzędziem
elektrycznym RE 60

PH-60B

Nr kat.: 47763

Noże do wycinania otworów i akcesoria

Pojedyńcza
narzynka

Nr
kat.

Dziurkacze do wycinania okrągłych otworów w
max. 3 mm blachy ze stali miękkiej

44058

Ostrze do wycinania otworów ST16 (16,2 mm)

44063

Ostrze do wycinania otworów ST20/PG13 (20,4 mm)

44068

Ostrze do wycinania otworów ST25 (25,4 mm)

44073

Ostrze do wycinania otworów ST32 (32,5 mm)

44078

Ostrze do wycinania otworów ST40 (40,5 mm)

44083

Ostrze do wycinania otworów ST50 (50,5 mm)

44088

Ostrze do wycinania otworów ST63 (63,5 mm)

44093

Ostrze do wycinania otworów PG16 (22,5 mm)

- Ostrza do wycinania otworów do 25,4 mm wymagają użycia śruby 9,5 mm
(44098), 1× przekładka nr 4 zawarta w zestawie (44108).
- Ostrza do wycinania otworów większe niż 25,4 mm wymagają użycia śruby
19 mm (44103) i przekładek nr 1 i 2 zawartych w zestawie (44108).

Zestaw do
wycinania otworów

Nr
kat.
44113

Zestaw do wycinania
otworów ST16/20/25/32 z
nożami,
Zestaw do wycinania
otworów

Akcesoria do
wycinania otworów

Nr
kat.

Akcesoria

44098

Sworzeń 9,5 mm dla
ST16/20/PG13/ST25

44103

Sworzeń 19mm dla
ST32/40/50/63

44108

Zestaw wymaganych
przekładek dla
wszystkich rozmiarów

SC-60B

GŁOWICA NOŻOWA
Korzyści

Specyfikacja

• Wymienne ostrza
dostosowane do jednej
głowicy w celu cięcia
różnych typów kabli
• Obrotowa głowica
(360°) umożliwia
manewrowanie w
ciasnych przestrzeniach
• Połącz z innymi
głowicami RIDGID
QuickChange System™,
aby zmaksymalizować
wydajność i
produktywność w
miejscu pracy

• Zakres średnic i materiały: Wymienne ostrza dostępne dla
izolowanych kabli miedzianych i aluminiowych drutów (50mm)
i wzmocnionych drutów miedzianych (50mm)
• Wymienna głowica jest kompatybilna z RIDGID® 60 kN z
systemem RIDGID QuickChange System™
• Wykonane ze stopu stali o wysokiej wytrzymałości, aby
zwiększyć trwałość i żywotność ostrzy i wymiennej głowicy
• Średnia długość cyklu: 5 sekund
• Waga: 2,2 kg
• Oferta: SC-60B z ostrzami do drutów miedzianych i
aluminiowych i instrukcją, dostępne jako autonomiczny
głowie lub z zestawem RE 60
• Opcjonalnie: ostrza do drutu miedzianego wielodrutowego

SC-60B

Nr kat.: 47778

Zestaw
wymiennych ostrzy

Nr
kat.

47088
47093

Opis
Wymienny zestaw ostrzy do kabli miedzianych/aluminiowych
Zestaw wymiennych ostrzy do wzmocnionych drutów miedzianych

Jak działa system RIDGID® QuickChange System™

Wprowadź końcówkę do
momentu, aż usłyszysz kliknięcie
potwierdzające zamocowanie.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

swoją pracę 3. Wykonaj
obcinaj, zaciskaj lub wycinaj.

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

głowicę pociągając
4.  Usuń
ruchomy pierścień w kierunku
podstawy narzędzia.

FY14 15TA_PL

1. Wybierz odpowiednią końcówkę. 2.

