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DĚLENÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK/POTRUBÍ

Přepravní vozík

Podpěra s kulovou hlavou pro 
posuv trubky

Elektrická dělička trubek / Model 258XL
Průměr trubky 8" (200 mm) až 12" (300 mm)
Dělička RIDGID 258XL nabízí rozsah průměrů dělených trubek 8" (200 mm) až 12" (300 mm). Pomocí 
technologie hydraulického dělicího kolečka umožňuje toto provedení zakracování trubek o větších 
průměrech. Model 258XL používá také pohon RIDGID 700 pro otáčení kruhového dělicího kolečka pro 
velké zatížení. Jedna osoba dokáže nyní oddělit kolmo trubku o průměru 12" třídy 40 (Materiál/tloušťka 
stěny) v řádu minut.

Specifikace
• Rozměry děleného materiálu: Model 258XL: 8" (200 mm) až 12" (300 mm) třída 10*/40 ocelová 

trubka.
• Elektrický pohon model 700 (nezahrnut) ot/min: 26 - 30 (bez zátěže).
• Hmotnost: 140 lb. (63 kg) (bez el. pohonu č. 700, viz str. 4.15).

Standardní vybavení
• Jeden adaptér pohonu se čtyřhranem RIDGID 774.
• Jedna sestava dělicího kolečka pro vysoké zatížení 81/2" (215 mm).
• Jeden hydraulický píst a pedálová pumpa.
• Dvě podpěry s kulovou hlavou pro posuv trubky 21/2" (65 mm) až 12" (300 mm).
*Nejlepšího výsledku dosáhnete použitím tenkého dělicího kolečka.

Poznámka: Optimální životnost kolečka je podmíněna dokonalým podepřením obrobku standardními 
podpěrami s kulovou hlavou pro posuv trubky (viz níže).

Otáčecí zařízení pro vytváření 
úkosu
(Pouze model 258)

Příslušenství

Katalogové 
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

66687 — Sestava dělicího kolečka pro vysoké zatížení 81/2" (215 mm)
(obsahuje výkonné dělicí kolečko, náboj s kolíky, kryt)

13 5,9

50812 E-258 Pouze dělicí kolečko pro velké zatížení 8½" (215 mm) 2 0,9
58222 E258-T Pouze tenké dělicí kolečko (PVC a ocel) 8½" (215 mm) 2 0,9
54397 — Přepravní vozík 24 11,0
60002 258PS Podpěra s kulovou hlavou pro posuv trubky 21/2" (65 mm) až 12" 

(300 mm)
21 9,5

60007 — Sada náhradních kulových hlavic 51/2 2,5
61757 — Otáčecí zařízení pro vytváření úkosu(pouze pro model 258) 13 5,9

Při používání děliček trubek 258 a 258XL na dělení dlouhých trubek, je zvlášť důležité správné podepření trubky, aby nedošlo k 
poškození kruhového dělicího nože. Může vzniknout potřeba dalších podpěr trubek a pracovní prostor musí být rovný.

Katalogové 
č.

Č.  
modelu Popis

Rozměr trubky v palcích
Hmotnost

Std. 
Balení

Max. tloušťka stěny v mm

Ocel  
8,2

PVC  
12,7

Měď  
3,1 lb. kg

50767 258 Řezák trubek 21/2 - 8" 21/2 - 8" 21/2 - 6" 105 48 1
17871 258 / 700 258 Řezák trubek s č. 700, 230 V 21/2 - 8" 21/2 - 8" 21/2 - 6" 125 57 1
17881 258 / 700 258 Řezák trubek s č. 700, 115 V 21/2 - 8" 21/2 - 8" 21/2 - 6" 125 57 1
58227 258-XL Řezák trubek 8 - 12" — — 145 66 1


