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LISOVANIE

ŠTANDARDNÝ 32 KN LISOVACÍ STROJ 
NAPÁJANÝ AKUMULÁTOROM /  
ELEKTRICKOU SIEŤOU

Kat. č. 43238

Kat. č. 43283

RP 340-B

RP 340-C

Iba RIDGID® dokáže ponúknuť lisovací stroj s vysokou účinnosťou, 
ktorý má rozmery a hmotnosť ministroja! Aj keď je stroj o 30% 
menší a o 17% ľahší, stále zaručuje spoľahlivý výkon s pridanou 
hodnotou v podobe dlhšieho servisného intervalu (o 31%) a 
jedinečnou možnosťou používať napájanie z elektrickej siete alebo z 
akumulátorov v tom istom stroji! 

• Kapacita: 10-108 mm.
• Určený na potrubia z mede, ocele, nerezovej ocele, PEX a 

viacvrstvových materiálov.
• 270˚ kĺbový čap s hriadeľom/čeľusťou.
• Približný čas cyklu: 4 sekundy.
• RP 340 je o 30% menší a váži o 17% menej ako jeho 

predchodca (RP 330).
• Extrémne dlhý servisný interval, až po 42.000 cykloch.
• Model s prívodným káblom – RP 340-C – teraz obsahuje 

odnímateľný napäťový adaptér 220 V, ktorý možno zameniť 
za nové, inovované lítiové akumulátory 18 V pod značkou 
„Advanced Lithium Batteries”, ktoré používateľovi ponúkajú 
maximálnu flexibilitu, ako aj všetky výhody stroja s prívodným 
káblom a s napájaním akumulátormi.

• Jasné LED osvetlenie pre dlhšiu prevádzku v prostredí so 
zníženou viditeľnosťou.

• Lisovacie cykly riadené mikroprocesorom a najmodernejší 
elektrohydraulický systém stroja RP 340 zaručujú dlhé a 
bezproblémové používanie.

• Optimálny výkon s novými 18 V lítiovými akumulátormi Advanced 
Lithium a nabíjačkou akumulátorov 230 V Advanced Lithium.

• Kompatibilita so štandardnými lisovacími čeľusťami značky 
RIDGID a iných výrobcov.

NOVÉ

NOVÉ

€ 1.299,-

€ 1.149,-
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ZÁVITY

RUČNÉ ZÁVITOREZNÉ STROJE 
600-I A 690-I

Nové prenosné ručné závitorezné stroje od spoločnosti RIDGID 
sú navrhnuté na jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie rezanie 
trubkových závitov. Modely 600-I na trubky do veľkosti až 1¼” 
a 690-I na trubky do veľkosti až 2” predstavujú novú generáciu 
ručných závitorezov RIDGID s vlastnosťami, vďaka ktorým bude 
hodnota vašej práce na stavenisku bezpochyby trvalo zvýšená.  

• Systém rýchleho uvoľnenia vám pomôže vyhnúť sa nadmernému 
úsiliu pri nasadzovaní a vyberaní závitoreznej hlavy (len model 
690-I).

• Konštrukcia podporného ramena s 2 čeľusťami pre lepšie 
upnutie a zvýšenú bezpečnosť počas práce.

• Zalisovaná rukoväť a ergonomický úchop poskytujú optimálne 
ovládanie.

• Odskrutkovateľné kryty uhlíkov rotoru zlepšujú 
prevádzkyschopnosť.

• Odolná liatinová prevodová skriňa a konštrukcia tela z plastu 
spevneného sklenenými vláknami zvyšuje životnosť stroja.

• Závitnice s rýchlym nábehom vám umožnia rezať závity na 
rúrach rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Kat. č. 44878

Kat. č. 44933

600-I

690-I

NOVÉ

€ 635,-

€ 899,-
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300AAC

300 COMPACT

• ⅛” – 2” (až do 4” s prídavnou závitoreznou hlavou 141).
• Pre velké zaťaženie, overený 40-mi rokmi prevádzkovej praxe.
• Prenosný a mnohostranný, kompaktný rozmer.
• Ideálny pre využitie s valcovačkou drážok RIDGID®.
• Dodává sa s nožami ½” – 2”, automatickou hlavou, rezákom, 

odhrotovačom, automatickým mazaním, 5-mi l oleja.

• ⅛” – 2”. (až do 4” s prídavnou automatickou závitoreznou 
hlavou 141).

• Najvšestrannejšia, najlepšie prenosná konštrukcia stroja firmy 
RIDGID®.

• Samostatný mazací systém s nastaviteľným riadením prietoku.
• Ľahko prepraviťelný a rýchlo použiteľný, so stojanom 250.
• Silný 1700 W motor.
• Dodáva sa s nožami ½” – 2”, automatickou hlavou, rezákom, 

odhrotovačom, automatickým mazaním, 5-mi l oleja.

Kat. č. 13191

Kat. č. 50697

ZÁVITY

€ 3.135,-

€ 3.135,-
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300AAC

300 COMPACT

1233-3”

1224-4”

• Najľahší a najsilnejší na svete. 
• Dodáva sa s nožami ½” – 3”, automatickou hlavou 

do 2” a 3”, rezákom, odhrotovačom, automatickým 
mazaním, 5-mi l oleja.

• Dodáva sa s nožami ½” – 4”, automatickou hlavou 
do 2” a 4”, s rezákom, odhrotovačom, automatickým 
mazaním, 5-mi l oleja.

• Hlava do 2” a 4”, s rezákom, frézou, automatickým 
mazaním, 5-ti l oleja. 

Kat. č. 20215

Kat. č. 26107

ZÁVITY

€ 4.095,-

€ 5.999,-
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REZANIE A OHÝBANIE

HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA
• Manuálne a elektrohydraulické ohýbačky na presné ohýbanie 

štandardných plynových rúr s veľkosťou až 2” za studena.
• Vďaka indikátorom uhlov ohybu sa skracuje čas na spúšťanie a 

zastavovanie ohýbačky či vyberanie trubky kvôli meraniam  
(model s vyklopeným krídlom).

• Výkonný piest vytvára tlak 450 barov.
• Odolné kolieska pre zvýšenú prenosnosť a manévrovateľnosť.
• Dostupné s otvoreným a vyklápacím krídlom.

Kat. č. 42468

Kat. č. 36518

Kat. č. 42473

Kat. č. 39243

590L 14” PÍLA NA SUCHÉ REZANIE  
230 V / 2200 W
• Upínací systém s rýchloupínaním uľahčuje prácu.
• 1300 ot/min optimalizuje životnosť pílového ostria.
• Výkonný motor: 230 V, 5O Hz, 2200 W, 1300 ot/min.
• Nastaviteľný uhol 45°-90°.
• 14” pílový kotúč s 80-mi tvrdokovovými britmi.

Kat. č. 26641

550-1 ŠABĽOVÁ PÍLA 230 V / 1200 W
• RIDGID® 550 Šabľová píla poskytuje silu a stabilitu pri rezaní.
• Je skonštruovaná pre prácu s oceľovými trubkami. 
• Reťazový zverák 6” zaručuje rovný a hladký rez.
• Silný motor 1200 W.
• Rýchlosť nastaviteľná od 800 do 2400 kmitov za minútu.
• Elektronická ochrana proti preťaženiu.
• Ľahký transport.
• Prenosný a ergonomický design.

Kat. č. 16341

€ 1.399,-

€ 949,-

€ 2.199,-

€ 1.699,-

€ 699,-

€ 615,-
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Kat. č. 26721

Kat. č. 33411

Kat. č. 35091

Kat. č. 46783

RUČNÝ VŔTACÍ STROJ HC-2W

• Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 132 mm.
• Vhodné ako na mokré, tak aj na suché vŕtanie:

- vŕtanie v ruke do tehlového muriva do 132 mm.
- vŕtanie v ruke za mokra do betónu do 82 mm.
- vŕtanie za mokra do železobetónu do 132 mm.

VŔTACÍ SYSTÉM RB-214/3 

TLAKOVÁ NÁDOBA NA VODU

• Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 350 mm.
• Spoľahlivý 3-rýchlostný motor pre velké zaťaženie.
• Mechanická, elektrická a tepelná ochrana.
• Prenosný a ergonomický dizajn.
• Držadlo a kolieska pre optimálnu pohyblivosť.

• Nerezová nádoba. Objem: 10 l. Tlak: 6 barov.
• Pumpa, hadica a spojovacie diely.

VŔTACÍ SYSTÉM RB-208/3 
• Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 200 mm.
• Indikátor preťaženia dáva vizuálný signál pri vŕtaní. 
• Chladiaci systém motora pre náročnú prácu.
• Prenosný a ergonomický dizajn.

RB-3W
• Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 162 mm.
• Vhodné ako na mokré, tak aj na suché vŕtanie:

- vŕtanie v ruke do tehlového muriva do 162 mm.
- vŕtanie v ruke za mokra do betónu do 82 mm.
- vŕtanie za mokra do železobetónu do 162 mm.

VŔTANIE

VŔTACÍ SYSTÉM
RB-3W 

Kat. č. 34501

STROJ RB-3W 
Kat. č. 34511

€ 699,-

€ 2.799,-

€ 169,-

€ 1.999,-

€ 1.599,-

€ 999,-
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230 V RUČNÁ ČISTIČKA K-45
• Na potrubia až do 75 mm.
• 2-smerný automatický posuv.
• Motor s nastaviteľnou rychlosťou 0-600 ot/min
• K-45AF-5 obsahuje pevný kufor, prídavnú špirálu a sadu náradia.

K-400AF, 230 V, W/C32, W/C45
• Na potrubia až do 110 mm.
• Najlepšie prenosná čistička odpadného potrubia firmy RIDGID®.
• Teleskopická rukoväť umožňuje ľahké uskladnenie a prepravu.
• Integrovaný prepravný vozík uľahčuje prepravu stroja.
• Obmedzovač točivého momentu zamedzuje možné  

“vymrštenie” špirály. 
• 380 W motor, otáčky 165/min.

K-40AF-5 230 V
• Na potrubia až do 75 mm.
• Motor 175 W má 240 ot/min.
• Ideálny pre prácu s jednou rukou s obojsmerným autoposuvom. 
• Vzduchom ovládaný nožný spínač.

Kat. č. 71742

Kat. č. 36033

Kat. č. 36043

ČISTENIE ODPADOV

K-400AF W/C32
Kat. č. 28098

K-400AF W/C45
Kat. č. 28103

€ 915,-

€ 979,-

€ 715,-

€ 319,-

€ 419,-
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K-50-6, 7, 8 230 V
• Na potrubia až do 110 mm.
• Najvšestrannejšia čistička odpadného potrubia firmy RIDGID®, 

vhodná pre malé i veľké práce, jedinečná pre čistenie odtokov 
výlevok, spŕch a podlahových vpustí.

• Rýchlospojka špirály umožňuje obsluhe dokonalé a rýchle 
ovládanie. 

• Schopná používať tri rôzne rozmery špirál – 8 mm, 10 mm, 16 mm.
• Dodává sa s reverzným indukčným motorom 230 V, 50 Hz, 300 W, 

400 ot./min.

K-1500SP 230 V SE
• Na potrubia až do 250 mm.
• Najsilnejší stroj na čistenie odpadného potrubia v ponuke firmy  

RIDGID®.
• Ľahko vyčistí aj najhoršie upchaté miesta, vrátane nepriepustných 

koreňov. 
• Rýchlosť čistenia (710 ot./min.) je prednosťou tohto stroja. 
• Silný motor 1500 W pre veľmi znečistené prietoky.
• Je dodávaný so špirálami 32 mm × 32 mm, vŕtacím náradím a 

príslušenstvom.

K-60SP A25
• Na potrubia až do 150 mm.
• Spojka zovrie 16 aj 22 mm špirálu.
• Motor 700 W, 520 otáčok/min.
• Dodáva sa s 5-mi špirálami 22 mm × 4,6 m, 5-mi špirálami 

16 mm × 2,3 m, vodiacou hadicou a nástrojovými koncovkami. 

Kat. č. 94497

Kat. č. 45317

K-50-6
Kat. č. 11981

K-50-7
Kat. č. 11991

K-50-8
Kat. č. 12001

ČISTENIE ODPADOV

€ 2.799,-

€ 1.049,-

€ 1.149,-

€ 1.279,-

€ 1.249,-
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ČISTENIE ODPADOV

ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ VODNÁ  
ČISTIČKA KJ-1590 II

KJ-3100 S TLAKOVOU HADICOU

• Pre potrubia do 150 mm.
• Výkonný 2,2 kW motor s ochranou proti preťaženiu.
• 3-piestové čerpadlo s pulzným cyklom.
• Praktické uloženie hadice.
• Účinný pracovný tlak 80 barov a prietok 15 l pre rýchle a 

efektívne čistenie potrubia. 
• Robustná oceľová cievka s hadicou veľkosti ¼” a dĺžky 20 m 

(pripojenie ¼”).

• Pre potrubia do 250 mm.
• Silný Motor 16HP, 4-taktný.
• Antikorózna hlava čerpadla z kovanej mosadze.
• Bubnová oceľová cievka s 61 m hadicou ⅜”.

Kat. č. 35511

Kat. č. 37413

€ 2.399,-

€ 4.999,-
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ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ VODNÁ  
ČISTIČKA KJ-1590 II

KJ-3100 S TLAKOVOU HADICOU

Kat. č. 40783

Kat. č. 40793

INŠPEKCIA A VYHĽADÁVANIE

SYSTÉM MICRODRAIN D30 A CA-300

SYSTÉM MICRODRAIN D65 SO SONDOU A CA-300 

• Pre potrubia 30-75 mm.
• Ľahko prejde kolenami 90° od 40 mm.
• 10 m opticko-tlačného kábla.
• Jedna nabíjacia batéria súčasťou.

Má všetky výhody systému microDrain D30 plus:
• Zabudovaná 512 Hz sonda, ktorá vám prostredníctvom akéhokoľvek 

lokalizátora RIDGID® pomôže ľahko a efektívne lokalizovať problém.
• Dlhší tlačný kábel (20 m).
• Jedna nabíjacia batéria súčasťou.

LOKALIZÁTOR SCOUT®
• RIDGID® Scout® umožňuje ľahké vyhľadávanie kamerových 

hlavíc, sónd a tlačných špirál.
• Ľahké určenie polohy miesta, kde je závada a rýchly prístup k 

oprave. 
• Dobre čítateľná obrazovka LCD a vizuálna mapa uľahčujú 

lokalizáciu cieľa.
• Ľahký, veľmi jednoduché ovládanie.
• Vyhľadá sondy 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
• Automatické meranie hĺbky.

SYSTÉM MICROREEL L100 A CA-300
• Pre potrubia 40-100 mm.
• Ľahký prechod 90° kolenami od 50 mm.
• 30 m opticko-tlačného kábla.
• 512 Hz sonda.
• Možno s i bez počítadla metrov.
• Jedna nabíjacia batéria súčasťou.

Kat. č. 40803

Kat. č. 19243

SO SOFTVÉROM VYSOKEJ KVALITY

SO SOFTVÉROM VYSOKEJ KVALITY

€ 1.649,-

€ 1.849,-

€ 2.679,-

€ 3.249,-
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SEESNAKE®  SYSTÉM RM200 S DIGITÁLNYM MONITOROM CS6

PRE POTRUBIA 40-200 MM
Kamerový systém RIDGID® rM200 kombinuje 
prenosnosť a univerzálnosť s cieľom uľahčiť 
a z efektívniť potrubné inšpekcie. Kompaktný 
systém, ktorý sa ľahko prenáša a s ktorým sa 
ešte ľahšie manipuluje, prináša schopnosť 
okamžitého zaznamenávania videa i 
statických obrazov.

So softvérom vysokej kvality SeeSnake 
môžete upravovať, archivovať a vy-
tvárať profesionálne správy prostred-
níctvom tlače, na DVD alebo online.

Kat. č. 47163

VLASTNOSTI CIEVKY rM200
• Vďaka novej generácii tlačného kábla (61 m) a vylepšenej mechanike  

cievky sú teraz inšpekcie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým a  
umožnia vám zatlačiť kábel ďalej s menším úsilím.

• 25 mm ultra kompaktná samovyrovnávacia kamerová hlava umožňuje ľahší 
priechod cez tesné ohyby, pri konštantnom osvetlení potrubia s veľkosťou 
až 8” (200 mm).

VLASTNOSTI DIGITÁLNEHO MONITORA CS6
• Priame nahrávanie na USB pre rýchlu, efektívnu dokumentáciu inšpekčných prác.
• Vodeodolná klávesnica na priame ovládanie hlavných funkcií kamery a monitora.
• Displej viditeľný aj na slnku pre ostré, jasné snímky v potrubí.

SO SOFTVÉROM VYSOKEJ KVALITY

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 380
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.eu

DODÁVATEĽ
FY

13
 7

9T
A_

SK

Pr
ic

es
 V

al
id

 F
ro

m
 0

1-
01

-2
01

4 u
nt

il 3
1-

12
-2

01
4.

 P
ric

es
 S

ub
je

ct
 To

 C
ha

ng
e.

 A
ll p

ric
es

 a
re

 e
xc

lu
di

ng
 V

AT
.

Kompletnú ponuku produktovej 
rady Ridge Tool nájdete v 
katalógu Ridge Tool alebo na 
stránke www.RIDGID.eu.

Ridgid si vyhradzuje právo na zmenu 
dizajnu a špecifikácie produktov bez 
oznámenia alebo zmeny použitého 
textu. Chyby a omyly vyhradené.

NOVÉ

€ 7.499,-

ant s.r.o.
Staré Grunty 17/a
841 04 Bratislava

+421 (0)2 / 60 10 37 15
ant@ant.sk
www.ant.sk


