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ŘE
CÍ

 T
EC

HN
IK

A

NOVINKA!



B-500

bez brusného prachu s větší třískou 
a v kratším cyklu, mobilní,,
váží jenom 24 kg

Extrémně kompaktní, 
40,1 × 29,2 × 33,8 cm  
(D × Š × V)

VÍCE EFEKTIVITY, 
PRECIZNOSTI A 
BEZPEČNOSTI 
JAKO NIKDY 
PŘEDTÍM!

MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ



BEZPEČNOST

PRECIZNOST

NOVINKA!

EFEKTIVITA

6 současně pracujících nožů 
pro nejčistší fazetu

Přesný úhel zkosení umožňuje 
úkosování po celém obvodu 
pouze v jednom kroku

 
3 volitelné úkosy (37,5°, 
30°, 45°) k přípravě všech 
svářečských potřeb

Šířka záběru nastavitelná pro 
různé síly stěny

Rychle připraven a rychle 
hotov. Nasazení a zhotovení 
úkosu na 12" Sch 40 rouře za 
méně než 2 minuty

Nezahřívá se do horka, takže 
po zhotovení úkosu je možné 
se roury dotýkat

 
Snadné použití, bez ohledu 
na  zkušenosti; LED-indikátor 
rychlosti pro optimální výkon

Méně čištění, bez brusného 
prachu a s větší třískou v 
kratším cyklu

Žádný prokluz

Patentovaný upínací systém 
stroj bezpečně fixuje na rouře

 
Žádné jiskření nebo plamen
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Modell 258 /258XL
Elektrická kotoučová pila

Obj. č. 50767 / 58227 

• Kapacita: roury 3 ½" (100 mm) a větší, pásovina, plotny, ocel & 
nerezová ocel

• Pro sílu stěny: 4,8 mm – 12,7 mm
• Úkos: 37.5° (standard), 30° a 45° (s volitelnými řeznými hlavami)
• Řezná hlava: vhodná pro většinu ocelových slitin & nerezové 

ocele*
• Šířka záběru: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm  krocích
• Motor: Univerzální 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
• Otáčky: 950 ot/min (naprázdno)
• Hmotnost: 24 kg 
• Rozměry: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V)
• Rozsah dodávky: Úkosovací stroj, ruční klika, 37,5° řezná hlava,
• 6-4 hranné násady, momentový klíč, šrouby

Č. 461 / 462 / 463 / 464  
Svařovací přípravky (svěráky) přímý / úhlový / obloukový / přírubový

Obj. č. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

49303 & 53543 Sady obsahují: Úkosovací stroj, ruční klika, 37,5° řezná hlava, 6-4 hranné násady, 
momentový klíč, šrouby

Žádný proces přípravy pro svařování nebude rychlejší, čistší a přesnější 
než s použitím těchto RIDGID nástrojů:

Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací 
svých výrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. 
Kompletní nabídku produktové řady naleznete v katalogu RIDGID nebo 
navšívte stránky www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými 
obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, 
Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží 
jejich příslušným vlastníkům.

* Použití, jeho rozsah, materiál, průměr roury, tloušťka stěny, povlak atd.,jsou všechno důležité vlivné 
faktory pro životnost řezných deštiček. Řezná hlava a deštičky jsou optimalizovány pro standardní A53 
bezešvé ocelové roury; u jiných materíálů lze očekávat zkrácení životnosti řezných nástrojů.

DISTRIBUTOR

Údaje pro objednání:

Obj. č. Popis
Hmotnost 

(kg)

49303 Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou 
(230 V, CE) 24

53543 Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou 
(115 V, CE) 24

48863 37,5° Řezná hlava, 6 vložek, 1× mazací tuk, 8 šroubů 1,1

48858 30° Řezná hlava, 6 vložek, 1× mazací tuk, 8 šroubů 1,1

48868 45° Řezná hlava, 6 vložek, 1× mazací tuk, 8 šroubů 1,1

48873 6 vložek, 1× mazací tuk, 2 šrouby, kufr 0,1

48883 Mazací tuk v tubě 0,1

48888 Klíč torx T15/S7  0,1

48893 Vidlicový klíč 0,1

48898 ⁵⁄₁₆ Šestihranný imbus klíč 0,1

 

Vlastnosti:

Modell 460-12 
Přenosný TRISTAND®  

řetězový svěrák
Obj. č. 36278 

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
Fax: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.com


