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ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Řezný olej
Závitořezný olej
• Chladí závity a trubku během vyřezávání závitu. 
• Urychluje odběr kovu. 
• Zlepšuje kvalitu závitu. 
• Snižuje kroutící moment při vyřezávání závitu.

Závitořezené oleje RIDGID neobsahují chlor a další halogeny, PCB a těžké kovy. Jsou k 
dispozici úplné bezpečnostní datové listy pro materiály.

Katalogové 
č. Velikost balení

Hmotnost Std. 
Balenílb. kg

11931 5 litrů 51 23,2 4
11531 25 litrů 511/2 23,5 1
18251 240 litrů (48 x 5 L) 573 260 48
16681 480 litrů (96 x 5 L) 1,228 557 96
15681 Sprej 600 ml 91/4 4,2 12
11091 Syntetický olej, 5 litrů 51 23,2 4
11441 Syntetický olej, 5 litrů (pouze pro Dánsko) 51 23,2 4
19611 Syntetický olej, sprej, 500 ml 14 6,4 12
41620 Mazací tuk pro závitořezné hlavy, 500.0 gramů – – 1

Olejnice Model 418 olejnice s pumpičkou
Ruční olejnice, model 418 je robustnější než kdykoliv dříve. Čerpadlo modelu 418 a robustní 
vana byly navrženy pro zvýšení produktivity.

Čerpadlo 
• O 50% více oleje na zdvih, než dodávají jiné ruční olejnice a zajišťuje tak dlouhou životnost. 
• Ergonomická konstrukce přepínače s ovládáním dvěma prsty která snižuje zatížení uživatele. 
•  Odolné tělo lité pod tlakem s výkyvnými tryskami a žádnými obnaženými částmi pro delší 

životnost.

Odolná vana
• Olejnice, model 418 je opatřena patentovanou zavěšenou odkapávací miskou bez upínacích 

prvků, která se snadno umísťuje díky systému "otočit a zacvaknout".
• Materiál je odolný proti odření, je lehčí než kov a nerezaví.
• Vana nepraská a dobře těsní.
• Materiál je tak pevný, že za normálních podmínek nedochází k jeho promáčknutí vlivem 

nárazu, ani v průběhu času nevznikají deformace. Díky tomu miska stále perfektně přiléhá k 
vaně.

• Integrální zalisované tělo eliminuje netěsnosti v místě napojení hadice na vanu.
• Chytrá konstrukce uchycení s opatřeními proti prokluzování a se integrovaným háčkem pro 

snadné zavěšení.
• Rozměry: Miska na třísky o průměru 362 mm; Hloubka 212 mm; Délka hadice 1,4 m.

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

73442 418 Olejnice s 5 litry závitořezného oleje 201/2 9,4
72342 402 Olejnice pro rozvody (obsahuje čerpadlo, hadici a adaptéry pro 

přišroubování k olejnici o obsahu 1 gallon. maznice a olej nejsou 
součástí systému)

21/2 1,2

72332 #4 Pouze maznice obsluhované manuálně 11/4 0,5
72327 #4 Olejnice obsluhované manuálně s hadicí 54" a hadicovými tvarovkami 21/4 1,0


