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B-500

bez brúsneho prachu s väčšou trieskou  
a v kratšom cykle, mobilný, 
váži len 24kg

Extrémne kompaktný,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm  
(D × Š × V)

VIAC 
EFEKTIVITY, 
PRECÍZNOSTI A 
BEZPEČNOSTI 
AKO NIKDY 
PREDTÝM!

MOBILNÝ ÚKOSOVACÍ STROJ



BEZPEČNOSŤ

PRECÍZNOSŤ

NOVINKA!

EFEKTIVITA

6 súčasne pracujúcich nožov 
pre najčistejšiu fazetu

Presný uhol skosenia umožňuje 
úkosovanie po celom obvode 
len v jednom kroku

 
3 voliteľné úkosy (30°, 37,5°, 
45°C) k príprave všetkých 
zváračských potrieb

Šírka záberu nastaviteľná pre 
rôzne hrúbky steny

Rýchlo pripravený a rýchlo 
hotový. Nasadenie a zhotove-
nie úkosu na 12" Sch 40 rúre za 
menej než 2 minúty

Nezahrieva sa do horúca, takže 
po zhotovení úkosu je možné sa 
rúry dotýkať

 
Jednoduché použitie, bez ohľa-
du na  skúsenosti; LED-indikátor 
rýchlosti pre optimálny výkon

Menej čistenia, bez brúsneho 
prachu a s väčšou trieskou v 
kratšom cykle

Žiadny prieklz

Patentovaný upínací systém 
stroj bezpečne fixuje na rúre

 
Žiadne iskrenie alebo plameň



www.RIDGID.com

FY
15

 7
8T

A_
SK

• Kapacita: Rúry 3 ½" (100 mm) a viac, pásovina, platne, oceľ & 
nerezová oceľ

• Pre hrúbky steny: 4,8 mm – 12,7 mm
• Úkos: 37,5° (štandard), 30 ° a 45 ° (s voliteľnými reznými 

hlavami)
• Rezná hlava: vhodná pre väčšinu oceľových zliatín &  

nerezové ocele*
• Šírka záberu: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm – krokoch
• Motor: Univerzálny 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
• Otáčky: 950 ot/min (naprázdno)
• Hmotnosť: 24 kg 
• Rozmery: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V)
• Rozsah dodávky: Úkosovací stroj, ručná kľuka, 37,5° rezná 

hlava, 6-4 hranné násady, momentový kľúč, skrutky

49303 & 53543 Sady obsahujú:Úkosovací stroj, ručná kľuka, 37,5° rezná hlava, 6-4 hranné násady, 
momentový kľúč, skrutky

Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií 
našich produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment 
výrobkov Ridgid nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke  
www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované 
ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA 
etky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

* Použitie,jeho rozsah, materiál, priemer rúry, hrúbka steny, povlak atď.,sú všetko dôležité vplyvné faktory 
na životnosť rezných doštičiek. Rezná hlava a doštičky sú optimalizované na štandardné A53 bezošvé 
oceľové rúry; u iných materíálov možno očakávať zkrátenie životnosti rezných nástrojov.

DISTRIBÚTOR

Údaje pre objednanie:

Obj.č. Popis
Hmotnosť 

(kg)

49303 Mobilný úkosovač s 37,5° reznou hlavou 
(230 V, CE) 24

53543 Mobilný úkosovač s 37,5° reznou hlavou 
(115 V, CE) 24

48863 37,5° Rezná hlava, 6 vložiek, 1× mazací tuk, 8 skrutiek 1,1

48858 30° Rezná hlava, 6 vložiek, 1× mazací tuk, 8 skrutiek 1,1

48868 45° Rezná hlava, 6 vložiek, 1× mazací tuk, 8 skrutiek 1,1

48873 6 vložiek, 1× mazací tuk, 2 skrutky, kufor 0,1

48883 Mazací tuk v tube 0,1

48888 Kľúč torx T15/S7 0,1

48893 Vidlicový kľúč 0,1

48898 ⁵⁄₁₆ Šesťhraný imbus kľúč 0,1

Vlastnosti:

Modell 258 /258XL
Elektrická kotúčová píla

Obj.č. 50767 / 58227 

No. 461 / 462 / 463 / 464  
Zváracie prípravky (zveráky) priamy / uhlový / oblúkový / prírubový

Obj.č. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Žiadny proces prípravy pre zváranie nebude rýchlejší, čistejší a 
presnejší ako za použitia týchto RIDGID nástrojov:

Modell 460-12 
Prenosný TRISTAND®  

reťazový zverák
Obj.č. 36278 

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium
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Fax: +32 (0)11 598 641
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