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MENETVÁGÁS

Menetvágó olaj
Menetvágó olaj
• Hűti a meneteket és a csövet menetvágás közben. 
• Meggyorsítja a fém eltávolítását. 
• Javítja a menetminőséget. 
• Csökkenti a menetvágási nyomatékot.

A RIDGID menetvágó olajak klórtól és egyéb halogénektől, PCB-ktől és nehézfémektől 
mentesek. Teljes anyagbiztonsági adatlap rendelkezésre áll.

Kat.sz. Tartályméret
Tömeg Std. 

Csomagfont kg
11931 5 liter 51 23,2 4
11531 25 liter 511⁄2 23,5 1
18251 240 liter (48 x 5 l) 573 260 48
16681 480 liter (96 x 5 L) 1228 557 96
15681 600 ml spray 91⁄4 4,2 12
11091 5 liter szintetikus 51 23,2 4
11441 5 liter szintetikus (csak Dánia) 51 23,2 4
19611 500 ml szintetikus spray 14 6,4 12
41620 500,0 gramm vágófej motor kenőzsír – – 1

Olajozó Olajozó, 418 modell
A 418 típusú kézi olajozó erősebb mint eddig bármikor. A 418-as típus szivattyúegységét és 
nagy teljesítményű tartályát a termelékenység növelésére tervezték.

Szivattyúegység 
•  50%-kal több olaj löketenként, mint más kézi olajozóknál, a hosszabb menetvágó élettartam 

érdekében.
• Ergonomikus két ujjas kioldó billentyű, amelyet kevésbé fárasztó működtetni.
•  Öntött, erős markolat forgó szórófejjel, nem kiálló alkatrészekkel, a hosszabb élettartam 

érdekében.

Nagy teljesítményű tartály
• A 418-as típusú olajozó szabadalmazás alatt álló rögzítés mentes "twist and lock" 

csöpögtető tálcával van ellátva, mely könnyen beugrik a helyére.
• Anyaga kopásálló, a fémnél könnyebb, és nem rozsdásodik.
• A tartály nem repedezik vagy szivárog.
• Az anyag olyan erős, hogy normál használat esetén ütés hatására nem horpad be, és 

hosszabb idő után sem módosul az alakja. Ennek eredményeként a csepegtető tálca mindig 
jól illeszkedik a tartályra.

• Az egybeöntött test miatt nincs szivárgás a tömlő-tartály csatlakozásnál.
• Kényelmes, csúszásmentes fogantyú, kampóval, a könnyű felakasztás érdekében.
• Méretek: Forgácstálca átmérője 362 mm, mélysége 212 mm, tömlő hossza 1,4 m.

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
73442 418 Olajozó 5, liter menetvágó olajjal 201⁄2 9,4
72342 402 Közös olajozó (szivattyúból, tömlőből és az 1 gallonos olajoskannára 

való felcsavaráshoz szükséges szerelvényekből áll). Olajoskanna és olaj 
mellékelve)

21⁄2 1,2

72332 #4 Csak kézi olajozó 11⁄4 0,5
72327 #4 Kézi olajozó, 54" tömlővel és tömlőszerelvényekkel 21⁄4 1,0


