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ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Nástroje na děrování otvorů
Model HC300
RIDGID nástroj na děrování otvorů model HC300 je navržen k děrování otvorů v ocelových 
trubkách až do průměru 3" (76 mm). Různé velikosti otvorů umožňují použití tvarovek, 
jako jsou Mechanical T®, Vic-O-Let™, Weld-O-Let™ a ostatních typů pro odbočky 
nenatlakovaných potrubí.

HC300 je vybaven upínacím sklíčidlem o kapacitě 1⁄2" (13 mm), která pokryje otvory všech 
velikostí až do průměru 3" (76 mm) a standardní unašeče kruhových děrovačů až do 
7⁄16" (11 mm). Integrovaný motor a redukce rychlosti optimalizuje výkon a životnost pily 
v rozsahu použití. Jednoduchá rukojeť a spínač ON / OFF umožňují snadné ovládání. Kom-
paktní dvoudílné provedení, umožňuje použití modelu HC300 ve stísněných prostorách a 
na obtížně dosažitelných místech.

Model HC300 nabízí skvělé funkce, které ho předurčují do bezkonkurenčního pole  
s obchodním výkonem.

• Dvoudílná konstrukce s rychlou montáží. Tato unikátní konstrukce umožňuje snadné 
přenášení s jednoduchou montáží a přípravou na práci. Kromě toho s hmotností 
pouhých 14 kg (31 lb) lze děrovačku snadno rozložit na dva lehčí celky, což ulehčí 
přepravu a poskytne dostatečný komfort pro obsluhu. To je obzvlášť užitečné při práci 
na žebříku nebo nad hlavou.

• Aretování řetězu jednou rukou. Model HC300 je vybaven patentovaným řetězem s 
pružinou, který šetří čas a podstatně pomáhá při přípravě a provozu.

• Ergonomické provedení. Se všemi ovládacími prvky obsluze na dosah, stroj byl vyvinut 
pro dosažení maximální produktivity.

• Vysoké otáčky. Se silným 1200W, 11A motorem dosahuje model HC300 360 ot/
min, což umožňuje rychlé děrování otvorů a dosažení optimální životnosti kruhového 
děrovače.

• Horizontální a vertikální plochy pro zajištění kolmého vrtání.

Standardní vybavení
• Jeden nástroj na vrtání otvorů (základní deska a sestava motoru).
• Jedna klička sklíčidla.

Příslušenství
• Kruhové děrovače.
• R2S Unašeč s pevnou stopkou.
• Přepravní kufr.

Údaje pro objednání

Katalo-
gové č.

Č. modelu Popis
Hmotnost

lb. kg
76787 HC300 Nástroj na děrování otvorů 3" (76 mm), 230 V, 50/60 

Hz
31 14

16671 R2S Unašeč s pevnou stopkou 3⁄4 0,3

84427  – Transportní kufřík HC-450/HC-300 19 8,6

77017 – Klička sklíčidla 1⁄4 0,1

Poznámka: Model HC300 není určen pro navrtávání otvorů pod tlakem.

Poznámka: Při vrtání otvorů 11⁄4" (32 mm) a větších používejte unašeč R2S.

Specifikace
• Motor: univerzální, 230 V, 11 A, 1200 W.
• Otáčky: 360 (bez zatížení).
• Rozsah vrtání otvorů: do 76 mm (3").
• Průměr upínacího sklíčidla: 1,6 mm (1⁄16") - 13 mm 

(1⁄2").
• Rozsah potrubí pro připevnění: 38 mm (11⁄2") do 

200 mm (8").
• Hmotnost: 14 kg (31 lb).
• Výška: 32,5 cm (12.8").
• Délka: 30 cm (11.9").
• Šířka: 33,5 cm (13.2").
• Pro snadnější montáž lze základnu a motor oddělit.


