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ELEKTROMONTÁŽNÍ NÁSTROJE

Vyměnitelné hlavy pro RE 60
PH60-C VÝKYVNÁ DĚROVACÍ HLAVA SWIV-L
Tato nová 360° výkyvná děrovací hlava byla navržena k použití spolu s děrovacími matricemi 
RIDGID® nebo ostatními komerčně dostupnými typy a je ideální pro děrování kruhových, 
čtvercových a obdélníkových otvorů do ocelových plechů třídy ST37 o tloušťce až 3 mm  
a do plechů z nerezové oceli o tloušťce až 2 mm.  
Výhody
• Bezproblémové děrování až 100,5 mm otvorů bez zatěžujícího ráčnování nebo pumpování.
• Kompatibilní s děrovacími matricemi od společnosti RIDGID a dalších výrobců.
• Hlavu lze natočit do téměř jakéhokoliv směru pro přístup do těsných prostor.
• Kombinujte s ostatními hlavami v systému RIDGID QuickChange pro maximalizaci efektivity 

a produktivity na pracovišti.
Specifikace
• Kapacita: 63,5mm kruhové otvory do max. 3mm oceli třídy ST37; > 63,5 mm až 100,5 mm:  

do max. 2,65 mm oceli třídy ST37; až 63,5mm kruhové otvory do max. 2mm plechů  
z nerezové oceli (s komerčně dostupnými matricemi pro nerezovou ocel). 

• Vyměnitelná hlava je kompatibilní s 60kN elektromontážními nástroji RIDGID vybavenými 
systémem RIDGID QuickChange System.

• Děrovací hlava se vyklápí o 360° a otáčí 360° v systému RIDGID QuickChange System.
• Přibližný čas děrování: 5 sekund.
• Hmotnost: 2,1 kg.
• Dostupné jako samostatná hlava nebo v sadě nástroje RE 60.

Katalogové 
č.

Modelové  
č. Popis

Hmotnost Std. 
balenílb. kg

52078 PH-60C Pouze výkyvná děrovací hlava Swiv-L 1,6

44098 9,5mm upínací šroub potřebný pro raznice ST16/20/
PG13/PG16/ST25

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

44108 Sada vymezovacích podložek potřebných pro všechny 
rozměry raznic

Příslušenství

Sada děrovacích raznic

Samostatná  
děrovací raznice a matrice

Katalogové 
č.

Děrovací raznice pro kruhové otvory skrz max. 3mm 
plechy z oceli třídy ST37

44058 Děrovací raznice ST16 (16,2 mm)

44063 Děrovací raznice ST20/PG13 (20,4 mm)

44068 Děrovací raznice ST25 (25,4 mm)

44073 Děrovací raznice ST32 (32,5 mm)

44078 Děrovací raznice ST40 (40,5 mm)

44083 Děrovací raznice ST50 (50,5 mm)

44088 Děrovací raznice ST63 (63,5 mm)

44093 Děrovací raznice PG16 (22,5 mm)

Katalogové 
č.

Sada děrovacích raznic obsahující raznice 
ST16/20/25/32/40 a matrice, 3 podložky,  

2 upínací šrouby a 1 předvrták
44113 Sada děrovacích raznic

- Děrovací raznice až do 25,4 mm 
vyžadují použití 9,5 mm 
upínacího šroubu (44098) a 
1 podložky č. 4 obsažené v sadě 
vymezovacích podložek (44108)

- Děrovací raznice větší než 
25,4 mm vyžadují použití 19 mm 
upínacího šroubu (44103)  
a podložek č. 1 a 2 obsažené  
v sadě vymezovacích podložek 
(44108).

Samostatná děrovací raznice a matrice

Sada děrovacích raznic

NOVINKA


