
Kurtový fixační připravek

Bezpečně uchopí plastové potrubí od 80 do 220mm (3-8˝), síla uchopení 
umožňuje spolehlivou manipulaci ve všech směrech. Usnadňuje 
instalaci a údržbu velkoprůměrových potrubních systémů.

NOVÝ!

JEDNODUCHÝ 
A 

SPOLEHLIVÝ!

• Zaručuje pevné sevření a manipulaci 
s potrubím, což usnadňuje jeho 
polohování, nebo zasunutí do 
tvarovky.

• Specializovaná kurta zajišťuje 
maximální přilnavost a minimalizuje 
poškození (poškrabání).

SPOLEHLIVOST
• Rychlá změna velikosti uchopení při 

změně rozměru potrubí s bleskovým 
přestavením.

• Inovativní fixační provedení pro 
opakující se použití.

• Vhodný pro všechny rozměry plastových 
trubek a tvarovek v rozsahu od 80 do 
220mm (3-8˝).

• Spolehlivé použití v chladném a vlhkém 
prostředí.

• Poskytuje maximální pákový efekt v 
omezeném prostoru.

RYCHLOST FLEXIBILITA



Rozsah 3" – 8" (80 mm – 220 mm)
Hmotnost 0.33 kg
Rozměr 89 × 177 × 64 mm (Š × D × H)
Délka kurty 800 mm
Teplotní rozsah od -20°C do +50°C
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TECHNICKÝ POPIS 

KATALOG. 
ČÍSLO POPIS HMOTN. 

KG

Kurtový fixační připravek42478 0.33

DISTRIBUTOR
Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a 
specifikací svých vyrobků bez předchozího oznámení či změny 
dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady naleznete 
v katalogu RIDGID® nebo na stránkách www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou 
registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson 
Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. 
Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným 
vlastníkům.

Ridge Tool Europe N.V.
Industriezone Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
F: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.cz
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DOŽIVOTNÍ 
ZÁRUKA

Ve vztahu na vady materiálu a 
výrobní vady.

Náhradní kurta51778 0.05
Více informací v produkčním katalogu RIDGID,  

nebo na stránce www.RIDGID.com
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Gurtňový fixačný prípravok

Bezpečne uchopí plastové potrubie a tvarovky od 80 do 220mm (3-8˝), 
pevnosť uchopenia umožňuje spoľahlivú manipuláciu vo všetkých 
smeroch. Uľahčuje inštaláciu a údržbu veľkopriemerových potrubných 
systémov.

NOVÝ!

JEDNODUCHÝ 
A  

SPOĽAHLIVÝ!

• Zaručuje pevné zovretie a 
manipuláciu s potrubím, čo uľahčuje 
jeho polohovanie, alebo zasunutie 
do tvarovky.

• Špecializovaná gurtňa zaisťuje 
maximálnu priľnavosť a minimalizuje 
poškodenie(poškrábanie).

SPOĽAHLIVOSŤ
• Rýchla zmena veľkosti uchopenia pri 

zmene rozmeru potrubia s bleskovým 
prestavením.

• Inovatívne fixačné prevedenie pre 
opakujúce sa použitie.

• Vhodný pre všetky rozmery plastových rúr 
a tvaroviek v rozsahu od 80 do 220mm 
(3-8˝).

• Spoľahlivé použitie v chladnom a vlhkom 
prostredí.

• Poskytuje maximálny pákový efekt v 
obmedzenom priestore.

RÝCHLOSŤ FLEXIBILITA



Rozsah 3" – 8" (80 mm – 220 mm)
Hmotnosť 0.33 kg
Rozmer 89 × 177 × 64 mm (Š × D × H)
Dĺžka gurtne 800 mm
Teplotný rozsah od -20°C do +50°C
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TECHNICKÝ POPIS

KATALÓG. 
ČÍSLO POPIS HMOTN. 

KG

Gurtňový fixačný prípravok42478 0.33

DISTRIBÚTOR
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.

Ridge Tool Europe N.V.
Industriezone Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
F: +32 (0)11 598 641
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.sk
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DOŽIVOTNÁ 
ZÁRUKA

Vo vzťahu na vady materiálu a 
výrobné vady

Náhradná gurtňa51778 0.05
Viac informácii v produkčnom katalógu RIDGID, 

alebo na stránke www.RIDGID.com
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