
Rezáky RIDGID typu C delia medenné rúrky priemerov Ø 15+22, alebo 28 mm a ponúkajú 

jedinečné funkcie, ktoré dávajú deleniu medenných rúrok úplne novú úroveň.

• Funkcia uchopenia (zacvaknutia) pre rýchlu fixáciu bez nastavovania priemeru rúrky šetrí drahocenný čas.

• Pružne uložené rezné koliesko pôsobí konštantným tlakom na rúrku a poskytuje tak vždy rýchle a kolmé rezy.

• RIDGID X-CEL® čap pre rýchlu výmenu rezného kolieska bez použitia náradia alebo demontáže.

• Model C15+22 je prvým C-Profilovým odrezávačom na svete s možnosťou delenia dvoch 

 dimenzí medenných rúrok 15 a 22 mm s unikátnou funkciou “rýchlej zmeny rozmeru”. 

• Unikátne štrbinové sloty pre skrutkovač po vonkajšom obvode nástroja poskytujú pevnú 

 páku pri rezaní i v extrémne tesnom priestore.

C-Profilový, automatický 
odrezávač medenných rúrok
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DISTRIBÚTOR

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Mod. číslo Popis Hmotnosť / Kg

57018 C15/22 15 + 22 mm C-Profilový rezák Cu rúrok   0.23

60668 C28 28 mm C-Profilový rezák Cu rúrok   0.21

57028 E-3410 E-3410 Náhradné koliesko   0.04

Katalógové číslo 57018 60668

Číslo modelu C15/22 C28

Rozsah 15 + 22 mm 28 mm

Jednotková hmotnosť 0,23 kg 0,21 kg

X-CEL Čap • •

Funkcia zacvaknutia • •

Sloty pre skrutkovač • •

Rýchla zmena rozmeru •

TECHNICKÝ POPIS: Slot pre skrutkovač Slot pre skrutkovač

Rýchla zmena 
rozmeru

Funkcia 
zacvaknutia 
pre rýchlu 
fixáciu

Funkcia 
zacvaknutia 
pre rýchlu 
fixáciu

X-CEL Čap

DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Na vady materiálu a
výrobné závady

Bližšie informácie nájdete na adrese
RIDGID.com/warranty

RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez 
upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge 
Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.

© 2018, 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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