LISOVÁNÍ

Nejrychlejší a nejspolehlivější lisovací kleště
Compact 24 kN

Vlastnosti

Standard 32 kN

Výhody

RIDGID RP 240

RIDGID RP 241

RIDGID RP 340-B

RIDGID RP 340-C

Hmotnost
(kleště a akumulátor)

Nízká hmotnost poskytující maximální komfort.

2,4 kg

2,4 kg

3,2 kg

3,53 kg

Napájecí zdroj

Pro praktičnost a maximální výdrž.

Lithium-iontový
akumulátor 12 V

Lithium-iontový
akumulátor 12 V

Lithium-iontový
akumulátor 18 V
(Volitelný:
napájecí adaptér)

Šňůrový, napájecí adaptér
(Volitelně:
18 V lithium-iontový
akumulátor)

Přibližný čas cyklu

Nejrychlejší časy cyklu, což poskytuje
maximální rychlost u každého spoje.

4 sekundy

4 sekundy

4 sekundy

4 sekundy

Servisní interval

Nástroj dosáhl plného servisního intervalu
a vyžaduje servis.

32 000 lisovacích cyklů

32 000 lisovacích cyklů

42 000 lisovacích cyklů

42 000 lisovacích cyklů

Dokončení lisovacího
cyklu

Cyklus se dokončí automaticky, jakmile
započne lisování, což vždy zajistí spolehlivé
spojení.









Automatický návrat pístu

Píst se vrátí do počáteční polohy automaticky,
což u každého spoje zajistí maximální rychlost.









Snímač zajištění čepu
čelisti

Zabrání zahájení cyklu, pokud není kompletně
zapadlý, což chrání nástroj před poškozením.









Automatická připomínka
údržby

Automatická připomínka kalibrace pro zajištění
optimálního výkonu po 30 000 cyklech
((RP 240 / RP 241) a 40 000 cyklech
(RP 340-B / RP 340-C).









Snímač extrémní teploty

Provozní teplota: -10 ˚C až 50 ˚C









Snímač vybitého
akumulátoru

Upozorní uživatele na nedostatečné nabití
baterie, což zajišťuje maximální spolehlivost
u každého spoje.







Pistolové provedení
rukojeti

Vynikající vyvážení, méně únavy při práci.



Inline provedení

Ergonomický design pomáhá uživateli snadno
pracovat s nástrojem nad hlavou a těch
nejstísněnějších prostorech pouze jednou
rukou.

Bluetooth® konektivita &
aplikace RIDGID Link

Umožňuje uživatelům sledovat počty cyklů,
informace o akumulátoru / nástroji a mnohem
více, na jejich mobilních zařízeních díky
bezplatné aplikaci RIDGID Link.










Společnost Ridge Tool je světový přední výrobce v Pressing Technology™, který vyrábí vysoce výkonné nástroje RIDGID,
které určují rychlost a spolehlivost při spojování mědi, oceli, nerezu, PEX a vícevrstvých trubek.
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LISOVÁNÍ

Kompaktní lisovací nástroj 24 kN – provedení s pistolovou rukojetí
Rozsah 12 až 35 mm pro měď, ocel a nerez
Rozsah 14 až 32 mm pro PEX a vícevrstvé trubky
NOVINKA

Model RP 240 kompaktní nástroj s pistolovou rukojetí
RP 240 je nejnovější lisovací nástroj s pistolovou rukojetí z rodiny kompaktních lisovacích
nástrojů značky RIDGID. O 15 % menší a o 10 % lehčí než předchůdce (RP 210-B), toto
kompaktní provedení s nízkou hmotností je ergonomicky navrženo tak, aby vám pomáhalo
snadno pracovat i v těch nejnáročnějších podmínkách na pracovišti. RP 240 také nabízí mnoho
jedinečných funkcí, jako konektivitu Bluetooth® (připojení nástroje k aplikaci RIDGID Link),
která uživateli umožňuje sledovat počet cyklů, informace o akumulátoru a mnohem více.

Specifikace
• Provedení modelu: pistolová rukojeť; rukojeť navržená pro mimořádnou rovnováhu
a maximální kontrolu nad nástrojem.
• Rozsah: 12 až 35 mm pro měď, ocel a nerez; 14 - 32 mm pro PEX / vícevrstvé trubky.
• Kompatibilní se všemi lisovacími čelistmi RIDGID® kompaktní řady.
• Akumulátor : 12V inovativní lithiový akumulátor 2,5 Ah.
• 230V rychlá nabíječka akumulátoru.
• 150+ zalisování na 1 nabití akumulátoru (RP 240 se dodává se 2 akumulátory).
• Hydraulické vysouvání otočného pístu: 24 kN.
• Hmotnost: 2,4 kg s akumulátorem.
• Bluetooth® konektivita a bezplatná aplikace (RIDGID Link pro Android a iOS) pro
okamžitou diagnostiku a správu nástroje.
• Rozsah provozních teplot: -10˚C - 50˚C.
• Přibližný čas cyklu: 5 sekund.
• Velké LED světlo do prostředí bez osvětlení nebo s nízkým osvětlením.
• Mimořádné dlouhý servisní interval. Připomínka při 30 000 / vypnutí při
32 000 lisovacích cyklech.
• Standardní sada obsahuje: lisovací nástroj RP 240, 2x lithium-iontový akumulátor,
rychlá akumulátorová nabíječka a přenosný kufr.
Čelisti kompaktní řady na
trubky z mědi, oceli, nerezu,
PEX a vícevrstvé trubky.
Viz strana 10.6

Pro skvělé vyvážení nástroje &
ergonomické použití!

10.4

Údaje pro objednání RP 240
Katalogové
Popis
č.
59228
RP 240 + kufr + 2x 12 V akumulátor + rychlá nabíječka
59198
RP 240 + kufr + 2x 12 V akumulátor + rychlá nabíječka + čelisti V 15 - 22 - 28 mm
59203
RP 240 + kufr + 2x 12 V akumulátor + rychlá nabíječka + čelisti V 16 - 22 - 28 mm
59208
RP 240 + kufr + 2x 12 V akumulátor + rychlá nabíječka + čelisti V 14 - 16 - 22 mm
59213
RP 240 + kufr + 2x 12 V akumulátor + rychlá nabíječka + čelisti TH 16 - 20 - 26 mm
59218
RP 240 + kufr + 2x 12 V akumulátor + rychlá nabíječka + čelisti U 16 - 20 - 25 mm
59223
RP 240 + kufr + 2x 12 V akumulátor + rychlá nabíječka + čelisti RFs 16 - 20 - 25 mm

Hmotnost
kg
10,8
13,9
13,9
13,9
14,0
14,1
14,0

Std.
balení
1
1
1
1
1
1
1

Příslušenství
Katalogové
Popis
č.
55198
230V rychlá nabíječka
55183
12V inovativní lithiový akumulátor 2,5 Ah

Hmotnost
kg
1,1
0,2

Std.
balení
1
1

