
B-500 

GEEN  
PROBLEMEN  
MEER MET  
AFSCHUINEN.  
WE LANCEREN DE  
BETERE MANIER.

 
DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN
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NIEUW!

“Dit zal ons ongeveer 50 minuten besparen per af-
schuining op RVS buizen, dat is gigantisch voor dat 
soort materiaal.”
( MECHANICAL INC.)

“Ik heb de machine in actie gezien, en die gaat 
inderdaad in één keer rond. Dit gaat veel sneller dan 
slijpen.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Dit is beter dan wat ik ooit gezien heb. Echt indruk-
wekkend! Zeker zijn geld waard, wat de prijs ook is. 
Het bespaart tijd!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)



B-500

Vervoerbaar, 
weegt slechts 24 kg

Kleine afmeting, 
40,1 × 29,2 × 33,8 cm 
(L × D × H)

EFFICIËNT, 
CONSISTENT  
EN VEILIG ZOALS  
NOOIT TEVOREN!

DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN
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EFFICIËNT

Fabrieksafwerking door de 
gelijktijdige werking van de 
messen

Accurate afschuinhoek rond 
de buis zorgt voor ronddraaien 
in één keer

 
Keuze uit 3 afschuinhoeken 
(37,5°, 30°, 45°) om aan alle 
soorten laswerk te voldoen

Aanpasbare breedte van 
de rand van 0" tot ³⁄₁₆" om 
tegemoet te komen aan de 
vereisten van lassers

Snelle set-up en uitvoering. 
Klaarzetten en afschuinen van 
12" Sch 40 buis in minder dan 
twee minuten

Buis is koud bij aanraking, dus 
klaar om onmiddellijk gelast te 
worden na het afschuinen

 
Gebruiksvriendelijk, ongeacht 
het opleidingsniveau; LED snel-
heidsindicatoren monitoren 
optimale performantie

Minder opkuiswerk, geen 
slijpstof & grotere spanen die 
minder verspreid liggen

Geen controleverlies mogelijk

Klemsysteem bevestigt 
machine stevig op de buis 
(octrooi in aanvraag)

 
Geen vlammen noch vonken
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• Capaciteit: 3½" (100 mm) buis en groter, vlakke plaat; staal & 
roestvast staal 

• Pijpwanddike/Plaatdikte: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
• Afschuinhoeken: 37.5° (standaard, inbegrepen), 30° & 45° 

(optionele snijkoppen)
• Snijkop: geschikt voor meeste soorten staal & roestvast staal*
• Breedte van de rand: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) in stappen van ongeveer ¹⁄₃₂" 

(0,8 mm)
• Type motor: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universeel
• Toerental: 950 RPM (ongeladen)
• Gewicht: 24 kg 
• Afmeting: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H)
• Standaard kit: afschuinmachine, manuele zwengel,  

37,5° snijkop, 6 4-hoekige messen, verstelbare sleutel, 
schroeven

49303 & 53543 kits bevatten afschuinmachine (230 V/ 115 V), manuele zwengel, 37,5° snijkop,  
6 4-hoekige messen, verstelbare sleutel, schroeven

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van 
onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de 
documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij 
naar de RIDGID catalogus of www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, inclusief het Emerson logo en het RIDGID logo zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID, Inc. in 
de V.S. en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van 
de respectievelijke houders.

* Toepassing, materiaal, diameter buis, wanddikte, bekleding buis, functie operator, etc, zijn allemaal 
belangrijke factoren die de levensduur van de messen zullen bepalen. Snijkop en messen afschuinmachine 
zijn geoptimaliseerd voor standaard A53 zacht stalen buizen; kans op verkorte levensduur van de messen 
indien gebruikt op andere materialen.

DISTRIBUTEUR 

Bestelinformatie: 
Catalogus 

No.
Beschrijving

Gewicht 
(kg)

49303 Draagbare afschuinmachine met 37,5° snijkop  
(230 V, CE) 24

53543 Draagbare afschuinmachine met 37,5° snijkop  
(115 V, CE) 24

48863 37,5° snijkop 
met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven 1,1

48858 30° snijkop 
met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven 1,1

48868 45° snijkop 
met 6 messen, 1 tube vet, 8 schroeven 1,1

48873 Pakket met 6 messen, 1 tube vet, 2 schroeven, koffer 0,1

48883 1 tube vet 0,1

48888 Torx sleutel T15/S7  0,1

48893 Steeksleutel 0,1

48898 ⁵⁄₁₆ inbussleutel 0,1

Specificaties:

Model 258 /258XL
Pijpsnijder 

Catalogus No. 50767 / 58227 

No. 461 / 462 / 463 / 464  
Pijplasklem voor rechte / hoekvormige / elleboog- / flens-pijpverbindingen

Catalogus No. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Geen enkele lasvoorbereiding is sneller, properder en accurater dan 
met het gebruik van deze RIDGID tools:

Model 460-12 
Draagbare TRISTAND® 

pionierwerkbank 
Catalogus No. 36278 

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
België

Tel.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.com


