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FŰRÉSZELÉS ÉS FÚRÁS

HC450-es modell
A RIDGID No. HC450 folyamatosan, 1⁄4"-től (6 mm) 43⁄4"-ig (120 mm) vág lyukakat, 
maximum 8" (203 mm) átmérőjű, túlnyomás nélküli acél csövekbe. A beépített szintező 
biztosítja, hogy több lyuk esetén azok egy vonalban legyenek, amikor Mechanical 
T, Vic-O-Let szerelvények vagy hegesztett szánok segítségével ágaztatják le a 
vezetékeket. A két oldali előtoló és a kapcsolók bármilyen szögből könnyebb kezelést 
tesznek lehetővé. Ráadásul, a HC450 nagy teljesítményű tokmány hozzáigazítja az 1⁄8" 
(3 mm) alkatrészt az 5⁄8" (16 mm) befogótüskékhez. A HC450 ideális mechanikus, ipari 
karbantartást végzők és tűzvédelmi kivitelezők számára, mivel nagyon sokféle csőbe 
vág lyukat. Nincs olyan közvetlenül a polcról elérhető, "dobozos" fúró alapú körkivágó, 
mely teljesítményében vagy tartósságában összehasonlítható a robosztus No. 450 
célszerszámmal:

• A 13 amperes, 1.800 W-os, csigakerék-hajtásos motor páratlan körkivágási 
teljesítményt biztosít vékony és vastag falú csöveknél egyaránt.

• 1⁄4" (6 mm) - 43⁄4" (120 mm) átmérőjű folyamatos száraz vagy olajozott körkivágáshoz 
kifejlesztve.

• Gyorsan felszerelhető 1"1⁄4" (32 mm) - 8"" (200 mm) átmérőjű csövekre.
• A fordulatszám maximalizálja a körkivágó fűrész élettartamát, nem igényel spray 

kenést és nem képez forgácsot.
• Csak 111⁄2" (29 cm) magas, így szűk helyeken is alkalmazható.
• A mindkét oldali vezérlők könnyű működtetést biztosítanak.
• Hibásföldelés-megszakító és egy beépített megszakító a kezelő védelme érdekében.
• A tokmány hozzáigazítja az 1⁄8" (3 mm) alkatrészt az 5⁄8" (16 mm) befogótüskékhez.
• Két szállító fogantyú könnyíti a szerelést és beállítást.
• Beépített szintező több lyuk beállításához.

Szabvány berendezés
• Egy körkivágógép.
• Egy 5⁄8" (16 mm) befogótüske csak körkivágó fűrészekhez.
• Egy tokmánykulcs.

Megrendelési információ

Kat. sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
57597 HC450 43⁄4" (120 mm) körkivágógép 230 V 42.0 19,0

25668 HC450 43⁄4" (120 mm) körkivágógép 115 V 42.0 19,0

Megjegyzés: A HC450 nem meleg víz leágazás szerelő szerszám.

Tartozékok

Kat. sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
84427 – HC-450/HC-300 hordozó doboz 19.0 8,6

59502 R4 5⁄8" (16 mm) befogótüske csak körkivágó fűrészekhez. 1⁄4 0,1

59132 – Tokmánykulcs 1⁄4 0,1

Műszaki adatok
• Motor: univerzális, 115 V vagy 230 V, 1.800 W.
• Fordulatszám: 110 1/min (terhelés nélkül).
• Körkivágók kapacitása: max. 43⁄4" (120 mm).
• Tokmány méret: 1⁄8" (3 mm) - 5⁄8" (16 mm).
• Cső átmérő szerelési tartomány: 11⁄4" (32 mm) - 

8" (200 mm).
• Súly: 42 font (19 kg).
• Magasság: 111⁄2" (29 cm).
• Hossz: 17" (43 cm).
• Szélesség: 17" (43 cm).


