
MANUÁLNE PÁKOVÉ A 
RAČŇOVÉ NOŽNICE

• Ľahká a kompaktná konštrukcia pre ergonomické použitie.

• Špeciálne zakrivené a povrchovo brúsené ostrie, vyrobené z vysoko legovanej ocele pre 

 väčšiu odolnosť a životnosť ostria.

• Robustná konštrukcia s nárazu odolným, pevným, plastovým poťahom rukovätí 

 pre vysoké zaťaženie.
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MANUÁLNE NOŽNICE NA KÁBLE

DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Vo vzťahu na vady materiálu a 
výrobné vady

Viac informácii v produkčnom katalógu RIDGID, alebo na stránke www.RIDGID.com.
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MANUÁLNE RAČŇOVÉ KROKOVÉ NOŽNICE
• Ľahké strihanie bez námahy vďaka špeciálnemu a odolnému račňovému mechanizmu. 
• Dlhé ergonomické rukoväte (RC-70) poskytujú ľahší strih na kábloch veľkých priemerov.
• Jednoručné strihanie káblov bez námahy s RC-40 a RC-55.
• Bezpečné a pohodlné používanie vďaka krokovaniu západky, umožňujúce uvoľnenie čepele 

kedykoľvek počas strihania.
• Bezpečnejšie používanie vďaka mechanizmu pre zamknutie / odomknutie.
• Špeciálne ergonomické mäkké rukoväte (RC-40 a RC-55) pre pohodlné používanie. 
• Špeciálne konštruované čepele nožníc pre čo najdlhšiu životnosť.

Model RC-40 RC-55 RC-70
Obj. č. 54288 54293 54298

Materiál vodiča Meď a hliník

Maximálny prierez 
vodiča  40 mm² 55 mm² 70 mm²

Hmotnosť 0,7 kg 1,5 kg 2,9 kg
Dĺžka  240 mm  310 mm  550 mm

Typ kábla Trieda 2 lanované vodiče 
a trieda 5 flexibilné vodiče podľa DIN VDE 57295

MANUÁLNE PÁKOVÉ NOŽNICE
• Dlhšie rukoväte pre väčší pákový efekt a strihanie káblov bez námahy.
• Špeciálne ergonomické madlá rukovätí pre pohodlnejšie používanie. 
• Navrhnuté pre vysoké zaťaženie s nárazu odolnými rukoväťami. 
• Odolné s dlhou životnosťou strihacích čepelí, určené pre najnáročnejšie práce pri delení káblov.

Model MC-20 MC-30 MC-50
Obj. č. 54273 54278 54283

Materiál vodiča Meď a hliník

Maximálny prierez/
priemer vodiča 120 mm2 & 20 mm 250 mm2 & 31 mm  500 mm2 & 50 mm

Hmotnosť 0,7 kg 1,4 kg 3 kg
Dĺžka  360 mm  525 mm  770 mm

Typ kábla Trieda 2 lanované vodiče 
a trieda 5 flexibilné vodiče podľa DIN VDE 57295

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

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné
známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. 
Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.
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