
RE 60

www.RIDGID.eu

ELEKTRICKÝ 
NÁSTROJ

Výhody
• Řezejte kabely, lisujte 

patky a prorážejte skříňky 
pomocí jediného nástroje 
díky jedinečnému systému 
rychlospojek RIDGID QCS™

• Již nemusíte odbíhat k vozidlu 
a hledat různé nástroje.

• Nástroj 3-v-1 šetří cenné 
přepravní místo a dodává 
se v jediném, snadno 
přenositelném pouzdře

• Řadový design pro snadné 
ovládání jednou rukou

• 360° rotace hlavy zvyšuje 
manévrovatelnost

• Nejdelší servisní interval v 
oboru maximalizuje dobu na 
pracovišti

Představujeme 
nejuniverzálnější elektrický 
nástroj na světě, který 
zahrnuje inovativní 
systém rychlospojek 3-v-1 
RIDGID® QuickChange 
System™

Stříhání

Krimpování Ražení

Ordering Information

Zahrnuje systém rychlospojek  
RIDGID QuickChange System™

Kata-
logové č.

Popis
Hmotnost

kg

43633 Souprava elektrického nástroje RE 60 se stříhací hlavou SC-60B, aretační 
kulatou krimpovací hlavou LR-60B a razicí hlavou PH-60B

13,5

43628 Souprava elektrického nástroje RE 60 se stříhací hlavou SC-60B a 
aretační kulatou krimpovací hlavou LR-60B

11,7

43613 Souprava elektrického nástroje RE 60 s aretační kulatou  
krimpovací hlavou LR-60B

10

43618 Souprava elektrického nástroje RE 60 se stříhací hlavou SC-60B 10
43623 Souprava elektrického nástroje RE 60 s razicí hlavou PH-60B 9,5
47773 Pouze pouzdro na elektrický nástroj RE 60 4.3
47753 Pouze aretační kulatá krimpovací hlava LR-60B 1,5
47758 Pouze aretační čtvercová krimpovací hlava LS-60B 1,5
47763 Pouze vylamovací razicí hlava PH-60B 1,6
47778 Stříhací hlava SC-60B s čepelí na měděné/hliníkové kabely 2,2
47088 Vyměnitelná čepel pro měděné/hliníkové kabely 0,1
47093 Vyměnitelná čepel pro jemně slanované měděné kabely 0,1
43323 18 V 2,0 A pokročilá lithiová baterie 0,5
43328 18 V 4,0 A pokročilá lithiová baterie 0,7
43333 Pokročilá 230 V nabíječka lithiových baterií 0,8

Specifikace
• 6t (60 kN) hydraulický výkon ke stříhání pancéřovaných kabelů o vnějším průměru 

až 50 mm, krimpování měděných/hliníkových patek až do 300 mm² a k prorážení 
kulatých otvorů až do průměru 63,5 mm

• Automatické zatažení pístu při stříhání a krimpování
• Pogumované úchopy nabízí špičkové pohodlí a kontrolu
• Jasně bílé LED osvětlení pracoviště
• Vypínač k vyřazení chodu nástroje při výměně hlav či při přenášení
• Nylonové popruhy pro větší bezpečnost nástroje
• Přibližná délka cyklu: 5 sekund
• Servisní interval: 32 000 cyklů
• Hmotnost: 3,2 kg s baterií
• Souprava zahrnuje: Elektrický nástroj RE 60, 2× 18 V 2,0 A pokročilé lithiové baterie, 

230 V nabíječka a pouzdro z foukaného plastu; k dispozici několikero konfigurací hlav 

ELEKTRICKÉ 
NÁSTROJE



LR-60B & LS-60B

ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

ARETAČNÍ KULATÁ A ČTVERCOVÁ KRIMPOVACÍ HLAVA

Krimpovací matrice pro krimpovací hlavy LR-60B A LS-60B

Výhody
• Lisujte patky u kabelů o průřezu 

300 mm² s LR-60B (až do průřezu 
185 mm² s LS-60B)

• Elegantní, ergonomický aretační 
systém umožňuje nástroji přístup do 
těsnějších míst

• 360° rotace hlavy zvyšuje 
manévrovatelnost

• Kombinujte s ostatními hlavami 
RIDGID® se systémem rychlospojek 
QCS™ pro maximalizaci účinnosti a 
produktivity na pracovišti

• LR-60B a LS-60B obsahují kulaté 
či čtvercové matrice (dle modelu) v 
rámci jejich specifikace

Kulaté krimpovací matrice k 
lisování měděných patek DIN 
46235 a konektorů DIN 46267-1

Kulaté krimpovací matrice k 
lisování standardních měděných 

válcovitých patek a konektorů

Kulaté krimpovací matrice pro 
krimpování hliníkových DIN 

patek a konektorů

Čtvercové krimpovací matrice 
pro krimpování hliníkových DIN 

patek a konektorů

Katalogové 
č.

Průřez 
mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

Kulaté matrice osazené 
na LR-60B aretační kulaté 
krimpovací hlavě 

Katalogové 
č.

Průřez 
mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

Kulaté krimpovací matrice 
osazené na LR-60B aretační kulaté 
krimpovací hlavě 

Katalogové 
č.

Průřez 
mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240

Kulaté krimpovací matrice 
osazené na LR-60B aretační kulaté 
krimpovací hlavě 

Katalogové 
č.

Průřez 
mm2

44288 16-25

44293 35

44298 50

44303 70

44308 95-120

44313 150

44318 185

Čtvercové krimpovací matrice 
osazené na LS-60B aretační 
čtvercové krimpovací hlavě 

Specifikace
• Lisujte měděné a hliníkové patky 

až do 300 mm² (kulatá krimpovací 
hlava) a 185 mm² (čtvercová 
krimpovací hlava) 

•  Vyměnitelné krimpovací hlavy 
jsou kompatibilní s elektrickým 
nástrojem RE 60 vybaveným 
systémem rychlospojek QCS™

• Přibližná délka cyklu: 5 sekund
• Hmotnost krimpovacích hlav: 1,5 kg
• Nabídka: Aretovací kulatá hlava 

LR-60B je dostupná v soupravě 
nástroje RE 60 a lze ji také zakoupit 
samostatně. Aretovací čtvercová 
hlava LS-60B je dostupná pouze 
samostatně

LR-60B
Kat. č: 47753

LS-60B
Kat. č: 47758



PH-60B
RAZICÍ HLAVA NA OTVORY

Razicí matrice na otvory a příslušenství

Samostatně  
Matrice a raznice na otvory

Souprava raznice 
na otvory

Ražení otvorů  
Příslušenství

Kata-
logové č.

Raznice otvorů pro ražení otvorů do max. 3mm 
lehkých ocelových plechů

44058 Raznice na otvory ST16 (16,2 mm)
44063 Raznice na otvory ST20/PG13 (20,4 mm)
44068 Raznice na otvory ST25 (25,4 mm)
44073 Raznice na otvory ST32 (32,5 mm)
44078 Raznice na otvory ST40 (40,5 mm)
44083 Raznice na otvory ST50 (50,5 mm)
44088 Raznice na otvory ST63 (63,5 mm)
44093 Raznice na otvory PG16 (22,5 mm)

- Raznice na otvory až do 25,4 mm vyžadují použití 9,5mm upínacího šroubu 
(44098) a 1 podložky č. 4 obsažených v soupravě podložek (44108)

- Raznice na otvory větší než 25,4 mm vyžadují použití 19mm upínacího šroubu 
(44103) a podložky č. 1 a 2 obsažených v soupravě podložek (44108).

Kata-
logové č.

Příslušenství

44098 9,5mm upínací šroub 
vyžadovaný pro raznice 
ST16/20/PG13/ST25

44103 19mm upínací šroub 
vyžadovaný pro raznice 
ST32/40/50/63

44108 Souprava podložek 
vyžadovaných pro všechny 
velikosti raznic na otvory

Kata-
logové č.

Souprava raznic na 
otvory obsahující 

raznice ST16/20/25/32/40 
a matrice, 3 podložky, 

2 upínací šrouby

44113 Souprava raznic na otvory

Výhody
• Bezproblémové prorážení až 

63,5 mm otvorů do 3 mm lehké 
oceli bez náročného rohatkového 
či pneumatického mechanismu

• 360° rotace hlavy umožňuje 
manévrovatelnost v těsných 
místech

• Kombinujte s ostatními 
hlavami RIDGID se systémem 
rychlospojek QCS™ pro 
maximalizaci účinnosti a 
produktivity na pracovišti

• Matrice na ražení otvorů RIDGID 
nabízí rychlé a čisté ražení 
kulatých otvorů bez zasekávání 
materiálu

Specifikace
• Kapacita: Prorazí až 63,5 mm kulaté otvory, 92 × 92 mm 

čtvercové otvory, 46 × 92 mm obdélníkové otvory do max. 
3 mm silné lehké oceli

• Kompatibilní s razicími matricemi od společnosti 
RIDGID® a dalších výrobců (samostatný prodej)

• Vyměnitelná hlava je kompatibilní se soupravou 
elektrického nástroje RE 60 vybaveným systémem 
rychlospojek QCS™

• Přibližná délka cyklu: 5 sekund
• Hmotnost: 1,60 kg
• Zahrnuje: Razicí hlava PH-60B a list s pokyny; dostupná 

jako samostatná hlava či v rámci soupravy elektrického 
nástroje RE 60 

PH-60B
Kat. č: 47763



SC-60B

1. 2. 3. 4.  

STŘÍHACÍ HLAVA

Výhody
• Vyměnitelné čepele 

přizpůsobí jednu hlavu 
a nástroj ke stříhání 
různých druhů kabelů

• 360° rotace 
hlavy umožňuje 
manévrovatelnost v 
těsných místech

•  Kombinujte s ostatními 
hlavami RIDGID se 
systémem rychlospojek 
QCS™ pro maximalizaci 
účinnosti a produktivity 
na pracovišti

Specifikace
• Kapacita a materiál: Vyměnitelné čepele dostupné na 

pancéřované měděné a hliníkové stavební kabely do vnějšího 
průměru 50 mm a pro pancéřované jemně slanované měděné 
kabely do vnějšího průměru 50 mm

•  Vyměnitelná hlava je kompatibilní s 60kN elektrickými nástroji 
RIDGID vybavenými systémem rychlospojek QCS™

•  Vyrobené z vysokopevnostní ocelové slitiny pro zvýšení 
životnosti a odolnosti stříhacích čepelí a vyměnitelné hlavy

• Přibližná délka cyklu: 5 sekund
• Hmotnost: 2,2 kg
• Nabídka: Stříhací hlava SC-60B s čepelemi na pancéřované 

měděné a hliníkové stavební kabely a list s pokyny; dostupná 
jako samostatná hlava či v rámci soupravy elektrického 
nástroje RE-60

• Volitelně: čepele pro jemně slanované měděné kabely

Kata-
logové č.

Popis

47088 Souprava vyměnitelných čepelí pro měděné/hliníkové kabely

47093 Souprava vyměnitelných čepelí pro jemně slanované měděné kabely

Souprava vyměnitelných 
čepelí

Jak funguje systém rychlospojek RIDGID® QuickChange System™

 Zvolte vhodnou  
vyměnitelnou hlavu pro daný úkol.

 Zasuňte hlavu, dokud neuslyšíte 
cvaknutí, které potvrzuje spojení.

Dokončete úkon – stříhání, 
krimpování či ražení.

Vyjměte hlavu tažením pohyblivé 
objímky směrem k základně 
nástroje.
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Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 380
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.eu

SC-60B
Kat. č: 47778


