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Představujeme nejuniverzálnější elektrický nástroj na světě. Model 
RE 60 značky RIDGID® je vybaven naším jedinečným systémem 
rychlospojek QCS™, který vám umožňuje rychle a snadno volit 
mezi vyměnitelnými hlavami pro stříhání, krimpování a ražení. Vaše 
nejdůležitější úkoly tak lze nyní obstarat pomocí jednoho inovativního 
nástroje. Již nemusíte odbíhat k vozidlu a hledat různé nástroje. 
Ať stříháte kabel, lisujete patky nebo prorážíte skříňky, nástroj RE 60 
vám pomůže maximalizovat vaši produktivitu a výkon na pracovišti. 
Přesvědčte se na RIDGID.EU/QCS
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Nyní existuje účinnější způsob, jak na pracovišti řezat, krimpovat a razit. 
Nová řada elektrických nástrojů RIDGID® je vybavena jedinečným systémem 

rychlospojek QCS™ značky RIDGID, který spočívá ve vyměnitelných hlav, které 
řemeslníkům nabízí nebývalou všestrannost a rychlost.

Již nemusíte odbíhat k vozidlu a hledat různé nástroje. Všechny vaše důležité 
úkony obstaráte pomocí jednoho pohodlného nástroje, který vám umožní snadno 

zvolit mezi stříháním kabelů, lisováním patek a prorážením skříněk. 

PŘEDSTAVUJEME 
NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ ELEKTRICKÝ 

NÁSTROJ NA SVĚTĚ.

RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™ 
JAK TO FUNGUJE

 Zvolte vhodnou 
vyměnitelnou hlavu pro 
daný úkon.

 Zasuňte hlavu, dokud neuslyšíte  
cvaknutí, které potvrzuje 
zapojení.

 Dokončete úkon – 
stříhání, krimpování či 
ražení.

 Vyjměte hlavu tažením 
pohyblivé objímky směrem 
k základně nástroje.



RE 60 ELEKTRICKÝ 
NÁSTROJ

Nejuniverzálnější nástroj na světě se pyšní odlehčeným řadovým 
designem (pouze 2,7 kg!) pro snadné použití jednou rukou a 
přístup do těch nejtěsnějších míst. 

KLÍČOVÉ FUNKCE A SPECIFIKACE

AUTOMATICKÉ ZATAŽENÍ PÍSTU
Během stříhání či krimpování se píst po dokončení cyklu automaticky zatáhne. 
Razicí aplikace vyžadují uvolnění spouště.

PALUBNÍ DIAGNOSTIKA
Vestavěné snímače a LED kontrolky zajišťují chod nástroje a umožňují jeho 
provoz při extrémních teplotách (-10 °C až +50 °C), monitorují délku cyklu, 
vyvíjený tlak, stav nabití baterie a signalizují, když nástroj vyžaduje servis.

PŘIBLIŽNÁ DÉLKA CYKLU: 5 sekund
SERVISNÍ INTERVAL: 32 000 cyklů
VÝKON HYDRAULICKÉHO PÍSTU: 60 kN
HMOTNOST: 3,18 kg s baterií
ZÁKLADNÍ NABÍDKA: Nástroj RE 60 + pouzdro + 2× 18 V 

2,0 A pokročilá lithiová baterie + 
230 V pokročilá lithiová nabíječka

KATALOGOVÉ ČÍSLO
43613 Základ + LR-60B kulatá krimpovací hlava
43618 Základ + SC-60B řezací hlava
43623 Základ + PH-60B razicí hlava
43628 Základ + LR-60B + SC-60B (krimpovací a řezací hlava)

43633 Základ + LR-60B + SC-60B + PH-60B 
(Plná souprava se třemi hlavami)

43323 Pokročilá 18 V 2,0 A lithiová baterie
43328 Pokročilá 18 V 4,0 A lithiová baterie
43333 Pokročilá 230 V lithiová nabíječka

• výkon 60 kN pro krimpování patek až do 300 mm² a stříhání kabelů 
až do vnějšího průměru 50 mm. 

• Razí otvory až do 3 mm lehké oceli. 
• Nejdelší servisní interval v oboru (32 000 cyklů).
• 360° rotace hlavy.
• Jasně bílá LED k osvětlení pracoviště.
• Pogumovaný úchop nabízí špičkové pohodlí a kontrolu.
• Velmi odolné foukané plastové pouzdro pro snadnou přepravu a 

uskladnění.
• Vypínač k vyřazení chodu nástroje při výměně matric či hlav.
• Napájeno pokročilou 18 V lithiovou baterií RIDGID.



STŘÍHACÍ HLAVA

ARETAČNÍ ČTVERCOVÁ KRIMPOVACÍ HLAVA

ARETAČNÍ KULATÁ KRIMPOVACÍ HLAVA

RAZICÍ HLAVA NA OTVORY

VYMĚNITELNÉ HLAVY

Krimpovací hlavy pro uchycení čtvercových 
krimpovacích matric v rámci rozsahu specifikace. 
Je vybaven elegantním a ergonomickým aretačním 
systémem, který umožňují práci v těsných místech. 

Krimpovací hlavy pro uchycení kulatých krimpovacích 
matric v rámci rozsahu specifikace. Je vybaven 
elegantním a ergonomickým systémem západek, které 
umožňují práci v těsných místech. 

NÁZEV: SC-60B
KAT. Č.: 47778
HMOTNOST: 2,2 kg
SPECIFIKACE & MATERIÁL:

Měděné a hliníkové kabely  
(výchozí)

Jemně slanované měděné  
stavební kabely

Až do vnějšího průměru 50 mm
Kat. č. Vyměnitelná čepel:  
47088

Až do vnějšího průměru 50 mm 
Kat. č. Vyměnitelná čepel:  
47093

NÁZEV: PH-60B
KAT. Č.: 47763
HMOTNOST: 1,6 kg
SPECIFIKACE: 63,5 mm (kulaté otvory)

92 × 92 mm (čtvercové otvory)
46 × 92 mm (obdélníkové otvory)

NÁZEV: LR-60B
KAT. Č.: 47753
HMOTNOST: 1,5 kg
SPECIFIKACE: 6 mm2 – 300 mm2

NÁZEV: LS-60B
KAT. Č.: 47758
HMOTNOST: 1,5 kg
SPECIFIKACE: 6 mm2 – 185 mm2

Tato řezací hlava je vyrobena z kvalitní vysokopevnostní oceli a používá čepele 
schopné řezat pancéřované měděné a hlinkové stavební kabely a jemně 
slanované měděné kabely. Nástroj SC-60B je standardně vybaven soupravou 
čepelí pro měděné a hliníkové stavební kabely.

Tato razicí hlava byla navržena k použití spolu s raznicemi 
RIDGID® nebo ostatními komerčně dostupnými typy a je 
ideální pro ražení kulatých, čtvercových a obdélníkových 
otvorů do lehkých ocelových plátů o tloušťce až 3 mm.


