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We lanceren ’s werelds meest veelzijdige accu-hydraulische tool
voor de elektro-installateur. De RIDGID® RE 60 beschikt over ons
uniek QuickChange System™, waarmee u gemakkelijk en snel kan
switchen tussen koppen voor snijden, krimpen en ponsen. Vanaf nu
kunnen uw meest kritische taken uitgevoerd worden met één enkele
innovatieve tool. U hoeft niet meer heen en weer te lopen naar uw
bestelwagen, op zoek naar verschillende soorten gereedschap. Of u
nu kabels snijdt, kabelschoenen krimpt of gaten ponst, de RE 60 helpt
u om uw productiviteit en efficiëntie op de werf te optimaliseren.
Beleef het op RIDGID.EU/QCS.

SCAN, SEE & SAVE Ü

www.RIDGID.eu

RIDGID® LANCEERT‘S WERELDS
MEEST VEELZIJDIGE TOOL VOOR DE
ELEKTRO-INSTALLATEUR.
Er bestaat nu een efficiënte manier om op de werf te snijden, te krimpen en
te ponsen. De nieuwe lijn van elektro-gereedschap van RIDGID® beschikt over
het unieke RIDGID QuickChange System™, met verwisselbare koppen die
vakmensen nooit geziene veelzijdigheid en snelheid bieden.
Niet meer heen en weer lopen naar de bestelwagen voor het juiste
gereedschap. Uw meest kritische elektrische taken zijn nu gebundeld in
één handige tool, waarmee u vlot kan switchen tussen kabels snijden,
kabelschoenen krimpen en gaten ponsen.

HOE HET WERKT

RIDGID® QUICKCHANGE SYSTEM™

de juiste kop voor
1. Shetelecteer
uit te voeren werk.

2.

Plaats de kop tot u een klik hoort
die de connectie bevestigt.

oer het werk uit:
3. Vsnijden,
krimpen of
ponsen.

de kop door een
4. Verwijder
verschuifbare koker naar

de onderkant van de tool te
trekken.

RE 60

ACCU-HYDRAULISCHE
TOOL

‘s Werelds meest veelzijdige tool heeft een lichtgewicht inline
design (enkel 2,7 kg!) voor eenvoudige bediening met één
hand en toegankelijkheid in de meest nauwe ruimtes.
• 60 kN kracht om kabelschoenen tot 300 mm² te krimpen en om
kabels tot 50 mm O.D. te snijden.
• Ponst gaten in tot 3 mm zacht staal.
• Langste onderhoudsinterval in de industrie (32.000 cycli).
• 360° koprotatie.
• Helder wit LED licht om de werkplaats te verlichten.
• Rubberen gegoten greep voor superieur comfort en extra controle.
• Stevige, voorgevormde koffer om eenvoudig te vervoeren en weg te
bergen.
• Aan/Uit schakelaar om de tool uit te schakelen bij het wisselen van
de messen of de koppen.
• Gevoed door een RIDGID 18 V Geavanceerde Lithium batterij.
BELANGRIJKSTE STERKE PUNTEN
AUTOMATISCHE TERUGTREKKING VAN DE PLUNJER
Tijdens het snijden en krimpen, zal de plunjer automatisch terugtrekken
eens de cyclus afgerond is. Ponstoepassingen vereisen het gebruik van de
ontkoppelingstrekker.

INGEBOUWDE DIAGNOSE
Ingebouwde sensoren en LED indicatielampjes garanderen de performantie van
het gereedschap, zorgen ervoor dat het gereedschap kan werken bij extreme
temperaturen (-10° - 50° C), monitoren de cyclustijd, de opgewekte kracht, de
levensduur van de batterij en geven aan wanneer het tijd is voor onderhoud.

GEMIDDELDE CYCLUSTIJD:
ONDERHOUDSINTERVAL:
HYDRAULISCHE KRACHT
PLUNJER:
GEWICHT:
BASISPAKKET:

5 seconden
32.000 cycli
60 kN
3,18 kg met batterij
RE 60 Tool + Koffer + 2× 18 V 2.0 A
Geavanceerde Lithium Batterij +
230 V Geavanceerde Lithium Lader

CATALOGUSNUMMER
43613
Basis + LR-60B Ronde Krimpkop
43618
43623
43628
43633
43323
43328
43333

Basis + SC-60B Snijkop
Basis + PH-60B Ponskop
Basis + LR-60B + SC-60B (Krimp- en Snijkop)
Basis + LR-60B + SC-60B + PH-60B
(Volledige kit, met 3 koppen)
18 V 2.0 A Geavanceerde Lithium Batterij
18 V 4.0 A Geavanceerde Lithium Batterij
230 V Geavanceerde Lithium Lader

VERWISSELBARE KOPPEN
SNIJKOP
Deze snijkop uit hoogwaardig staal heeft verwisselbare messen om gewapende
koperen & aluminium kabels (standaard, enkele of meerdere geleiders) en flexibele
(fijndradige) koperen kabels te snijden. De SC-60B wordt standaard geleverd met
een messenset voor standaard koperen en aluminium kabels.
NAAM:

SC-60B

CAT. N :

47778

GEWICHT:

2,2 kg

O

CAPACITEIT EN MATERIAAL:

Koperen en aluminium kabel
(standaard)

Flexibele/Fijndradige
koperen kabels

Tot 50 mm O.D.

Tot 50 mm O.D.

Cat. NO vervangmes:

Cat. NO vervangmes:

47088

47093

GATENPONSKOP
Ontworpen om te gebruiken met ponsmessen van RIDGID®
of andere verkrijgbaar in de handel, is de ponskop ideaal om
ronde, vierkante en rechthoekige gaten te ponsen in zachte
stalen platen tot 3 mm wanddikte.
NAAM:

PH-60B

CAT. N :

47763

GEWICHT:

1,6 kg

CAPACITEIT:

63,5 mm (ronde gaten)
92 × 92 mm (vierkante gaten)
46 × 92 mm (rechthoekige gaten)
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VERGRENDELBARE RONDE KRIMPKOP
Krimpkop voor ronde krimpmessen binnen de
capaciteitsspanne. Heeft een dun en ergonomisch
vergrendelingssysteem dat het mogelijk maakt om in
nauwe ruimtes te werken.
NAAM:

LR-60B

CAT. NO:

47753

GEWICHT:

1,5 kg

CAPACITEIT:

6 mm2 – 300 mm2

VERGRENDELBARE VIERKANTE KRIMPKOP
Krimpkop voor vierkante krimpmessen binnen de
capaciteitsspanne. Heeft een dun en ergonomisch
vergrendelingssysteem dat het mogelijk maakt om in
nauwe ruimtes te werken.
NAAM:

LS-60B

CAT. NO:

47758

GEWICHT:

1,5 kg

CAPACITEIT:

6 mm2 – 185 mm2

