Klucz do rur z rdzeniem
wewne
˛trznym
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Przedstawiamy najnowszy
produkt RIDGID® z linii kluczy
specjalistycznych

Klucz do rur z rdzeniem wewne
˛trznym
Nowe klucze RIDGID® do rur z rdzeniem wewnętrznym przeznaczone są do wykonywania silnych chwytów bez uszkodzenia
rury wewnętrznej. Aktualne modele działają z rozmiarami B, N, H i P (rury wewnętrzne).
• Wymienne wkładki pokryte powłoką z węglików spiekanych umożliwiają
lepsze uchwycenie rury z minimalnym uszkodzeniem powierzchni
rdzenia.
• Wymienne wkładki znacznie wydłużają całkowity czas użytkowania
klucza.
• Podwójne sprężyny skrętne zapobiegają odłączeniu i pozwalają na
działanie jedną ręką.
• Zoptymalizowana długość uchwytu.
• Mechanizm na kształt "stawu palcowego" dla łatwej obsługi.

Specyfikacja
• Rozmiary specyficzne dla rur wewnętrznych N, H, B i P.
Oznaczenia rozmiarów kluczy
Oznaczenie

Rozmiar

Średnica rury
wewnętrznej (mm)

WLB-IT

B

42.9

WLN-IT

N

55.7

WLH-IT

H

73.1

WLP-IT

P

95.3

Informacje dla zamówień

Zoptymalizowana długość
uchwytu

Nr. kat.

Podwójne sprężyny
skrętne zapobiegają
odłączeniu i pozwalają na
działanie jedną ręką

Wymienne wkładki pokryte
powłoką z węglików
spiekanych umożliwiają lepsze
uchwycenie rury z minimalnym
uszkodzeniem powierzchni
rdzenia

Opis

Waga (kg)

46373

Klucz z rurą wewnętrzną B

2.8

46378

Klucz z rurą wewnętrzną N

3.1

46363

Klucz z rurą wewnętrzną H

4.9

46368

Klucz z rurą wewnętrzną P

6.2

48713

Wkładki, rozmiar B

0.1

48323

Wkładki, rozmiar N

0.1

48358

Wkładki, rozmiar H

0.1

48718

Wkładki, rozmiar P

0.2

Wymienne wkładki znacznie
wydłużają całkowity czas
użytkowania klucza

INNE PRODUKTU ZWIĄZANE Z RYNKIEM WYDOBYCIA MINERAŁÓW

Aluminiowe
klucze proste

Klucze proste do prac przy
dużym obciążeniu

Imadła RIDGID/Peddinghaus

Klucze łańcuchowe do pracy
przy dużym obciążeniu

Regulowana podstawa z
wałkami stalowymi

Klucze łańcuchowe

TRISTANDS®

Klucze dźwigniowe

Stojaki do rur z głowicą V

Imadła łańcuchowe

Stojaki do rur z
głowicą rolkową

DYSTRYBUTOR

www.RIDGID.com
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W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool
zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool
lub na stronę www.Ridgid.com.

