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A PRÉS

STANDARD

32 kN

PÉNZMEGTAKARÍTÓ

RP 340

Nem 10.000, hanem 42.000 présciklus…
csak az RP 340-el. Takarítson meg akár többszáz
eurót ritkább szervízelés során.

KIVÁLÓ DIAGNOSZTIKA
Nyomáscsökkenés, extrém hőmérséklet?
Az RP 340 belső diagnosztika rendszere érzékeli
és LED-ek által kijelzi.

BÍZTONSÁG MINDEN ELŐTT
Az RP 340 kizárolagos csapszeg érzékelője
meggátolja a présgép müködését, ha a
préspofa nincs 100%-an megrögzítve, növelt
bíztonságot nyújtva.

ERGONOMIKUS
Kiválóan kiegyensúlyozott, legkönyebb 32 kN
erejű présgép, maximális ergonomiát és fáradtság
mentes munkát bíztosít.

KETTŐS ÁRAMFORRÁS
Akár hálózatró vagy akkuval használható…
bármikor átcserélhető.

KAPACITÁS:
10 – 108 mm

AZ ŐN
NYUGALMÁÉRT
PRÉSELÉS
Csak a RIDGID® rendelkezik olyan nagy kapacitású présszerszámmal, amely mérete alapján mini
szerszámnak számít. Annak ellenére, hogy 30%kal kisebb és 17%-kal könnyebb, ugyanazt a megbízható teljesítményt nyújtja a 31%-kal hosszabb
szervizciklussal és egyedülálló képessége, hogy
ugyanazt a szerszámot akkumulátoros és hálózati
táplálással is használhatja.

RP 340-C
Kat. szám

43283

€ 1.199,-

RP 340-B
Kat. szám

43238

€ 1.375,Préspofák és kiegészítők
érdekében látogasson meg a
RIDGID.COM honlapunkon

Tudta, hogy…?
• Az RP 340 a világ legkönnyebb pisztolymarkolatos standard
présszerszáma.
• Jelentős szervizköltséget takaríthat meg az RP-340 által kínált, az iparban
leghosszabb, 42000, présciklus révén.
• Az RP 340 használható akkumulátoros, vagy vezetékes táplálással.

RIDGID.COM
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GÉPEK

KOMPAKT

24 kN

RP 240

RP 241
IN-LINE KIALAKÍTÁS
Nyissa ki a
szorítópofát és húzza
meg ugyanazzal a
kezével a ravaszt, időt
és energiát spórolva
ezáltal.

PISZTOLYSZERŰ
MARKOLAT
A jó egyensúlyért és
ergonomikus
használatért!

RP 240
Kat. szám

59198

RP 241
Kat. szám

€ 1.389,-

59158

*Tartalmaz 3 db préspofát

MOST TÉRJEN ÁT WIRELESS
ÜZEMMÓDRA!
Bluetooth® és ingyenes applikáció az
azonnali diagnosztizálásához és kezeléséhez.

€ 1.389,-

*Tartalmaz 3 db préspofát

EGYETLEN PRÉSELÉS
4 MÁSODPERC ALATT!

NAGY LED
VILÁGÍTÁS!

M I K R O S Z O R Í TÁ S
MINDEN IDŐK LEGKÖNNYEBB ÉS LEGKOMPAKTABB PRÉSGÉPE
EGYSZERŰ HASZNÁLAT EGY KÉZZEL

HOZZÁFÉRÉS A SÖTÉT
ZUGOKHOZ!
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SZERVIZELÉSI
IDŐTARTAM
Csak 32.000 ciklus után!

MODERN LI-ION
AKKUMULÁTOR

C-STYLE

STRAPLOCK

CSŐVÁGÓK

SZÍJAS CSŐFOGÓ

C-Típus Csővágó rézcsövekhez
Nehezen hozzáférhető résekben
A RIDGID C-típusú csővágó a 15/22, illetve 28 mm átmérőjű rézcsövek
vágására alkalmas, ugyanakkor egyéni jellegzetességeket nyújt, amelyek
a csővágást egy magasabb szintre emelik.
• A C15/22 modell az első C típusú csővágó, amely a 15 mm, valamint
a 22 mm átmérőjű csövek vágására alkalmas, és „gyors méretcsere”
funkcióval is rendelkezik.
• RIDGID X-CEL csavarorsó, a vágóél gyors cseréjéhez.
Nincs szükség szerszámokra, sem a burkolat eltávolítására.
• A vágó görgő rúgó segítségével pattan rá és marad rányomulva a csőre.
• Egyedi csavarhúzó furatok a fémtestben biztosítanak szűk helyeken
hozzáférést és emelőerőt.

Biztonságos erőkifejtés bármely írányba 3” – 8’’ ( 80 – 220 mm)
átmérőjű műanyagcsővek esetében leegyszerűsíti a nagyátmérőjű
műanyag csővek szerelését és karbantartását.
• BÍZALOM: A különleges szíj maximális markolást nyújt.
• GYORSASÁG: Gyors méretváltás a méretbeállító rendszernek
köszönhetően.
• RUGALMASSÁG: Bármely 3” – 8” (80 mm – 220 mm) átmérőjű
műanyagcsöre alkalmas.

2 méret
1-ben

C15/22
Kat. szám

57018

€ 30,-

C28
Kat. szám

60668

€ 24,-

Kat. szám

42478

€ 32,-

RIDGID.COM
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600-I & 690-I
KÉZI MENETMETSZŐK

Ideálisak karbantartási és javítási munkálatokhoz!

A fogantyú
formatervezett
gumibevonata
optimális kezelést
biztosít.

A becsavarható
kefetetők
megkönnyítik a
szervízelést.

Nyítás
Zárás

A duralumímium burkolat
és az üvegszálas
műanyag test az eszköz
hosszantartó működését
biztosítja.

Nyítás
Meghajtó

600-I
Kat. szám

44878*
A gyorsindítású késekkel
gyorsabb és könnyebb a
menetvágás, mint valaha.

A metszőpofa gyors
eltávolítórendszere
megkönnyíti, ennek
fel- és leszerelését
(csak a 690-I).

A duplapofás satuval
ellátott tartókar a munka
közbeni jobb szorításért és
nagyobb biztonságért.

690-I
Kat. szám

44933*

€ 699,-

€ 1.025,*Teljes készlet ami
tartalmazza a gépet,
menetvágófejeket,
támasztókart és a
szállító dobozt.

MENETVÁGÁS

Tudta, hogy…?

”Gyakran kell javítást végeznünk régi épületek meglévő rendszerein, és
ez majdnem mindíg menetvágással jár. Bár számos modern technológiát
alkalmazunk, mindíg szükségünk van menetvágó gépekre az acélcsövek,
gáz- és vízvezeték kötéseinek elkészítése során.”

• A RIDGID® menetvágó gépekkel a legkülönbözőbb
méretű és fajtájú csöveket munkálhatja meg: feketecső,
galvanizált és műanyagbevonatos csövek, réz**- és
rozsdamentes csövek, védőcsövek, valamint 30 HRC
keménységű vasrudak.
• A 700-C menetvágóval hajtott, RIDGID® 258XL csővágóval,
12” átmérőjű csöveket is forgács és szikramentesen
darabolhat

DirkPeytier – Vízvezetékszerelő vállalkozás tulajdonosa, és a brüsszeli
Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning
Installers & Affiliated Trades elnöke.

** 916 és 918 hornyolókkal szerelve
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BEMUTATJUK A LEGKÖNNYEBBEN HASZNÁLHATÓ CSŐ LEÉLEZŐ GÉPET
IDŐ SPORLÁS

12” vastag falu csővön
beállítás és gyökölés
2 perc alatt

MINDEN ÁTMÉRŐRE
(min 3½")

LÁNG ÉS SZIKRA
MENTES

SZÁLLÍTHATÓ
csak 24 kg

KIS MÉRETŰ
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × W × H)

B-500

HORDOZHATO CSŐ LEÉLEZŐ
• Kapacitás: 31/2” (100 mm) cső vagy nagyobb, síklemez; acél és rozsdamentes acél.
• Nyomaték kulcs, csavarok: min 0.188” (4,8 mm) / max 0.5” (12,7 mm).
• Leélezési szőgek: 30°, 37.5° & 45°.
• Vágófej: legtöbb acél és rozsdamentes acélhoz alkalmas.
• Élszalag: 0 – ³⁄₁₆” (4,8 mm), ¹⁄₃₂” (0,8 mm) növekedéssel.

30°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám

55098

€ 4.189,-

371/2°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám

49303

€ 4.189,-

45°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám

55093

€ 4.189,-

300AAC
• ⅛ – 2” (141 hajtóműves menetmetsző 4”-ig).
• Több, mint 40 éve bizonyítottan kivételesen megbítózható.
• Hordozhatóság és sokoldalúság, kompakt méretben.
• Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra.
• 2”-os egyetemes menetvágófejjel, menetkésekkel, sorjázóval,
csővágóval és 330 típusú olajozórendszerrel szerelve szállítjuk,
és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám

13191

€ 3.699,-

RIDGID.COM
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1224-4”
• Referencia a 4”-os menetvágásban.
• Jól bírja a feszültségingadozást.
• 2”-os egyetemes és 4”-os
menetvágófejjel, menetkésekkel,
sorjázóval, csővágóval szerelve
szállítjuk és minden géphez 5 liter
RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám

300

26107

COMPACT
• ⅛ – 2” (141 hajtóműves menetmetsző 4”-ig).
• Egyszerű szállítás és felállítás a 250 típusú állvánnyal.
• A RIDGID® legtöbb oldalú és hordozható gépe.
• Önálló olajozórendszer, szabályozható átfolyással.
• Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
• 2”-os egyetemes menetvágófejjel, menetkésekkel,
sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden
géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám

50697
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€ 3.699,-

€ 6.725,-

1233-3”
• A világ egyik legkönnyebb és
leggyorsabb 3”-os menetvágó gépe.
• Hatékonyan működik alacsony
áramfeszültség mellett is.
• 2”-os egyetemes és 3”-os menetvágó
fejekkel, menetkésekkel, sorjázóval,
csővágóval szerelve szállítjuk és
minden géphez 5 liter RIDGID olajat
mellékelünk.
Kat. szám

20215

€ 4.735,-

MICRO CA-150

MICRO CA-350

MICRO CA-350X

A nehezebben hozzáférhető helyeken is lehetővé
teszi a részletes vizuális vizsgálatot.
• Kényelmesen tartható egy kézben is, így
mozgatás közben is biztosan irányítható.
• A 3.5”-es, nagy kijelző segítségével a rejtett
zugok is gyorsan átvizsgálhatóvá válnak.
• A sötétebb részeket is bevilágíthatja a vízálló
kamerafej segítségével, amelyet 4 nagy
fényerejű és szabályozható erősségű LED
égővel szereltünk fel.
• Akár 20 képet is tárolhat belső memóriájában,
melyeket később újra lejátszhat.

RIDGID 12 V-os Li-ion akkumulátorok biztosítja a
hosszú üzem- és rövid töltési időket.
• A nehezebben hozzáferhető helyeken is
lehetőve teszi a kép és videó rögzítést.
• Kényelmes pisztoly markolat kialakítás, nagy
képernyő, és könnyen hasznáható .
• 4 erős LEDes képalkotó világítja meg a sötét
helyeket.

Az új mikro-CA-350x vizsgáló kamera
Wi-Fi™ és Bluetooth™ használatával lehetővé
teszi az azonnali kép / videó megosztását
és egy másodlagos monitor csatlakozását a
készülékhez.
• Könnyen rögzíthet állóképeket és videó
felvételeket a nehezen hozzáférhető
területekről.
• Kényelmes pisztolyfogantyú, nagy képernyő,
ebben a kategóriaban a legjobb minőségű
képminőséget nyújtja és könnyen kezelhető
felületi alkalmazás.
• Az erős alumínium 90 cm hosszú képalkotó
fejjel rendelkező négy világos ledje
bevilágítja a sötét helyeket (opcionálisan
meghosszabítható 9 m kábellel).
• 12 V-os lítium akkumulátornak és töltőnek
köszönhetően hosszabb üzemidő illetve
időmegszakítasok nelküli használat és az
akkumulátor gyors töltése elérhető.

VIZSGÁLÓKAMERA

Kat. szám

36848

€ 215,-

VIZSGÁLÓKAMERA

VIZSGÁLÓKAMERA

Kat. szám

55903

€ 499,-

Kat. szám

63888

€ 590,-

TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT
RIDGID tesztelő, mérő, és vizsgáló termékkinálata lehetővé teszi:
• nehezen elérhető vagy szűk helyek gyors vizsgálatát;
• gáz szivárgások megfigyelését;
• hosszúságok, hőmérsékletek és páratartalom pontos mérését;
• Szintezés és allítások.

Tudta, hogy…?
• Földgázon (Metán) kivül, a CD-100 gáz
szivárgás detektor sok más lobbanékony
gázak érzékelésére képes, mint például
hidrogén, propán, ethanol és ammonia?
• A DM-100 digitális multiméter ütésálló és
vízálló?
• A teljes RIDGID mérőműszer kínálat
elemmel és hordó huzattal van szállítva?

MICRO CA-25

VIZSGÁLÓKAMERA
A micro CA-25 négy nagy fényerejű LED-del
ellátott, 17 mm-es alumínium képalkotó fejjel
rendelkezik, a legjobb képminőséget közvetítve
a 2.7" színes LCD képernyőre. Video kimenettel
is rendelkezik, így élő képeket külső eszközökre
továbbíthat, a 180°-os digitális képforgatás
pedig álló képeket eredményez.
• Kijelző: 2.7" Színes LCD,
320×240 felbontás.
• Kábelhossz: 120 cm rögzített.
• Világítás.

Kat. szám

40043

€ 95,RIDGID.COM
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MICRO CD-100

GYÚLÉKONY
GÁZ SZIVÁRGÁS
DETEKTOR
• Az érzékelő a rugalmas
41 cm-es szonda végén
helyezkedik el így a metán,
propán, ammónia, hidrogén,
földgáz és más éghető gázok
jelenléte biztonságos távolságból
kimutathatóak.
• Állítható érzékenysége lehetővé
teszi a legkisebb szivárgasok
érzékelését is.
• A Tri-Mode Detection™ lehetővé
teszi a felhasználóknak a vizuális,
hallható vagy rezgő figyelmeztetés
minden környezetre való
kiválasztását.
• 41 cm-es szondájának
köszönhetően a legszűkebb
helyeken is használható.

MICRO IR-200

MICRO CL-100

INFRASUGARAS
HŐMÉRŐ
• Ultra éles kétszeres II
osztály lézerekkel könnyen
beazonosítható a mért felület
hőmérséklete.
• 30 az 1-hez távolság/felület arány
megkönnyíti a pontos mérést
nagyobb távolságból.
• Állítható sugárzás bármely felület
hőmérsékletének pontos mérése
éerdekéeben.
• Maximum és minimum érték
hangos és vizuális jelzése.

Kat. szám

ÖNSZINTEZŐ
HŐMÉRSÉKLET
KERESZTVONALAS PÁRATARTALOM
LÉZER
MÉRŐ
• Egy gombos működtetés, nagyon
könnyen használható.
• Vízszintezés és egy vonalba állítás
egy szempillantás alatt.
• Nagyon élénk függőleges és
vízszintes vonalak azonnali
kivetítése.
• Lézer típusa: Class 2, 630 - 670 nm.
• Milliméter pontosságú: 0,6 mm
/ 1 m.
• Nagyobb, 30 méteres beltéri
hatókörzet.
• ±6° önszintezési tartomány.
• Beépített 360 °-os forgó alap.
• Három lábu allvánnyal és lézer
vizsgáló szemüvegekkel szállítva.

Kat. szám

36163

€ 95,-

MICRO HM-100

• A micro HM-100 Temperature
Humidty Meter egy
professzionális, könnyen
használható és pontosű levegő
páratartalmat és hőmérsékletetet
mérő eszköz.
• A mért értékek (% RH és °C vagy
°F) azonnal és egyszerre jelennek
meg a kettős háttérvilágítású
LCD-n.
• A micro HM-100 szintén
automatikusan számítja ki a
harmatpontot és nedvesedési
hőmérsékletet, míg a kapacitív
érzékelője könnyen ellenáll
a páralecsapódás és magas
hőmérséklet hatásainak, így
tökéletesen alkalmas bármilyen
HVAC környezetben.

Kat. szám

36798

Kat. szám

38758

€ 95,-

37438

€ 95,-

€ 95,-

MICRO LM-100

MICRO DM-100

MICRO CM-100

• Zsebbe férő kivitelezés, maximális 70m-es ható
távolsággal.
• Az ultra éles Class II lézerek egyértelműen
kijelölik a mért pontot.
• Az állítható egységek segítségével, menet
közben is könnyen leolvashatja az adatokat láb,
hüvelyk vagy méter mértékegységben.
• Élénk háttérvilágítású kijelző gyengén
megvilágított területeken való használatra.
• Gyors terület, térfogat és indirekt mérések.

• IP67 minosítéssel rendelkező burkolat ütödés
mentes es 1m mélységig vízálló.
• 11 külömböző funkcio, köztük AC/DC
feszültség, áramerősség (1000V/10A), és
hőmérséklet mérés.
• Ipari felhasználásra alkalmas, Cat III 1000 V és
IV 600 V képességgel.
• Nagyra méretezett hátsó megvilágítású
képernyő könnyü olvasást biztosít.

• Nagyteljesítmény, 30 mm átmérőjű kábelekre
csatolható.
• Nagy mérési hatótávolság, 1000 A-ig.
• AC/DC áramintervallum: 40 A / 400 A / 1000 A.
• Könnyű és pontosl olvasás a tükrözésgátló,
Bargraph kijelzésű, nagyméretű LCD
kijelzőképernyőről.
• 10 funkció egyetlen műszerben: AC/DC
áramfeszültség, AC/DC áramerősség,
ellenállás, teljesítmény, frekvencia,
diódaellenőrzés, áramfolytonosságteszt,
hőmérséklet.

LÉZER TÁVOLSÁGMÉRŐ

Kat. szám

36158

€ 95,9

RIDGID.COM

DIGITÁLIS MULTIMÉTER

Kat. szám

37423

€ 95,-

DIGITÁLIS LAKATFOGÓ

Kat. szám

37428

€ 95,-

HAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS
Minden szakma kívánságlistáján a pontosság, a
maximális rendelkezésre-állás, a gyorsaság, az irányíthatóság, a hordozhatóság és a legkisebb kezelői
fáradtság áll! Éppen ezért volt a RIDGID® a választott, az elmúlt két évtizedben, az ipar részéről a
fekete- és horganyzott acélcsövek hajlításához, mint:
· Infrastrukturális projektek, acél korlátok, fém lépcsők, acél szerkezetek hajlításához;
· Tűzvédelmi-, víz-, fűtés, gáz hálózatokhoz és berendezésekhez;
· 90° -os íveket igénylő ipari rendszerek, úgymint
gőzkazán-, gázkompresszorok, hőcserélők elemeihez.

Tudta, hogy…?
• A RIDGID® csőhajlítókat -10 C° és +50 C° hőmérséklet mellett is biztonságosan használhatja.
• A RIDGID® csőhajlítókkal 2,2 – 7,6 milliméteres
falvastagságú csöveket is hajlíthat.
• Az 590-L szárazfűrész tengelyrögzítéssel is rendelkezik a fűrésztárcsa könnyebb cseréjének érdekében.

HIDRAULIKUS CSŐHAJLÍTÓ
Kézi és elektro-hidraulikus csőhajlítók szabványos
gáz-és vízvezeték csövek hidegen való hajlítására,
2” átmérőig.

HBO382
Kat. szám

42468

HB382
Kat. szám

36518

HBO382E
Kat. szám

42473

HB382E
Kat. szám

39243R

€ 1.580,€ 1.065,€ 2.460,€ 1.899,-

590L

KÖRFŰRÉSZ
Gyorskioldó rögzítő rendszer a gyors
működéshez. A 2.200 W erejű motornak és
az állandó 1.300 RPM forgási sebességnek
köszönhetően a legjóbb szárazdaraboló
körfürész.

Kat. szám

26641

PROFESSZIONÁLIS
SZERSZÁM
TÁROLÓ
RENDSZER
Kat. szám

54358

€ 199,-

€ 779,-

1× Tartalmaz
egy RIDGID
vágó tárcsát!

A szerszám tároló rendszer lehetővé teszi a megfelelő
szerszám állandóan készenlétét bármikor szüksége van rá.
• Ütésálló műgyantából gyártott.
• Víz és por elleni tömítés a berendezések védeleme
érdekében.
• Nagy teherbírású kialakítás professzionális használatra.
• Zárható rendszer (Lakat nem tartozék).
• Fém ütköző megakadályozza a fedél véleltlen lecsukását.

RIDGID.COM
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HC-2W

HC-2W / RB-3W

KÉZI FÚRÓGÉP
10 mm

HC-2W
Kat. szám

26721

10 mm

1/2"
BSP

132 mm

€ 740,-

162 mm

1/2" & 1-1/4"
BSP

Motor RB-3W
Kat. szám

34511

€ 1.055,-

RB-3W
Fúrórendszer
Kat. szám

€ 1.689,-

34501

RB-214/3

RB-3W
RB-214/3

10 mm

FÚRÓRENDSZER

350 mm

RB-214/3
Kat. szám

35091

1-1/4"

€ 2.955,-

VÍZNYOMÁSÚ TARTÁLY
• Acél tartály. Kapacitás: 10 l. Nyomás: 6 bar.
• Pumpa, tömlő és csatlakozó.
Kat. szám

46783

€ 185,-

FÚRÁS
RIDGID® HC-2W-RB-3W gyémántfejes fúrógép
minden munkára megfelel, legyen szó kemény,
vagy puha anyagról, vizes, száraz, kicsi, vagy nagy
átmérőjű fúrási feladatról.
RIDGID® RB-214/3 RB-214/3 profeszionális kis
tömegü gyémánt furó rendszer precíz furatók
végrehajtására vasbetonban, téglában, aszfaltban,
kőben és egyébb anyagokban.

Tudta, hogy…?
• A 82 mm feletti száraz fúráshoz ajánlott
központosító vezető fúrót és fúró tartót (52566)
használni a pontos fúráshoz.
• Ha nagyon kemény anyagot fúrunk, (pl. csempék), ajánlott előfúrni cserélhető hegyű fúróval.
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ÚJ GENERÁCIÓS
VIZSGÁLÓKAMERÁK
TISZTÁBB ÉS ÉLESEBB KÉP

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ

KÜLÖNBÖZŐSÉGI FOK

ÚJ!
TRUSENSE™-vel ellátott
RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT M40
VIZSGÁLJON MEG AKÁR 40 M 40*-200 MM-ES VEZETÉKET
A Compact M40 egyesíti a SeeSnake Mini és a SeeSnake
Compact optimális elemeit. Ehhez a csomaghoz a
TruSense technológia hozzáadásával egy nagyon komplett,
könnyen használható ellenőrző rendszert alakítottak ki.
A mérsékelten merev tolókábel jó kompromisszumot kínál a
merevség és a könyökben való áthatolás képessége között.
40 m közepesen merev tolókábel
Ideális az oldalsó vonalak meghosszabbításához néhány kanyarral
A sokfunkciós képernyő kompatibilitása (a CS6x VERSA-val)
TruSense technológiai kamerafej HDR-el és TiltSense-vel
Kompatibilis az összes SeeSnake CSx képernyővel

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS
A RIDGID® SeeSnake® és SeekTech® vizsgáló és helymeghatározó eszközök a
megbízhatóság, a kemény használat és egyszerű kezelhetőség mércéi az iparban.
A kamerák, monitorok, kábelkészletek széles választékából biztosan összeállítható
olyan SeeSnake® rendszer, amely legjobban megfelel az Ön igényeinek.
A RIDGID® SeekTech® helymeghatározók és jeladók teljes termékválasztéka
rendelkezésére áll a felszín alatti elektromos-, víz-, gáz-, olaj-, telekommunikációs vezetékek, csatornák, lefolyók gyors és pontos felderítéséhez. Minden
eszköz rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez és tökéletes kiegészítője a
RIDGID®SeeSnake® videó vizsgálóeszközöknek.

Tudta, hogy…?
• Bármely RIDGID SeeSnake vizsgálókamera használható minden RIDGID SeeSnake monitorral.
• A RIDGID SeeSnake® kamerákat 20 mm - 300 mm
csőátmérőig használhatja.
• Minden RIDGID SeeSnake® monitor ugyanazzal a
külső akkumulátorral használható.
• Az új SeekTech® helymeghatározó GPS és
Bluetooth® technológiával rendelkezik, így könnyen
összekapcsolható külső adatgyűjtő eszközökkel.

RIDGID.COM
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A RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2,
AZ ÖN MEGBIZHATÓ PARTNERE
VIZSGÁLJON MEG AKÁR 30 M 40-150 MM VONALAT
A Compact2 rugalmas tolókábelt kínál a szoros kanyarok áthaladásának
megkönnyítésére. Ideális kis / keskeny ághoz, szűk könyökkel, rövid távolságra a fő
lefolyókon.
Rugalmas 30 m-es kábel a könnyű toláshoz
Kompakt forma
Kompatibilis az All-in-One képernyőkészülékkel (CS6x VERSA)
Kompatibilis az összes SeeSnake képernyővel

TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT
RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT C40
VIZSGÁLJON MEG AKÁR 40 M 40-150 MM VONALAT
A Compact C40 a SeeSnake Compact2-hez hasonló teljesítményt nyújt, és a TruSense
technológiát teszi hozzá a csomaghoz. Készítsen egyértelműen definiált képeket
magas dinamikus tartományú képekkel, és rendelkezésére áll a TiltSense-rel a
kamera, a rögzített mélységképek továbbításához.
Rugalmas 40 m-es kábel
Ideális kisebb / korlátozott ágak kibővítéséhez szűk könyökkel.
Kompatibilitás az All-in-One készülékkel (CS6x VERSA)
TruSense technológiás kamerafej HDR-vel és TiltSense-vel
Kompatibilis az összes SeeSnake CSx képernyővel

SEESNAKE

VIDEO RENDSZER COMPACT M40, TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT

SEESNAKE

VIDEO RENDSZER COMPACT C40, TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT

SEESNAKE

VIDEO RENDSZER COMPACT2
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-VEL ELLÁTOTT

Kat. szám

€ 8.250,-

Kat. szám

€ 7.250,-

Kat. szám

€ 6.250,-

64213

64208

48118

D65S & CA-350

MICRODRAIN™
• 30 - 75 / 100 mm* átmérőjű csövekhez.
• Ø 40 mm-es csőben, 90°- os könyökben már elfordul.
• 20 m hosszú tolókábel.
• 512 Hz helymeghatározó.
• Egy extra akkumulátort tartalmaz.

D65S&CA-350
Kat. szám

40793

€ 2.760,-

L100 & CA-350

MICROREEL™
• 40 - 100 / 125 mm* átmérőjű csövekhez.
• Ø 50 mm, 90°-os könyökben már elfordul.
• 30 m hosszú tolókábel.
• 512 Hz helymeghatározó.
• Rendelhető távolság mérővel (L100C) vagy
nélkül (L100).
• Egy extra, tölthető akkumulátort tartalmaz.
* Kisebb teljesítmény, amennyiben CA-350–zal használja, nagyobb
teljesítmény, amennyiben SeeSnake monitorral.

L100&CA-350
Kat. szám

40803

€ 3.840,L100C&CA-350
Kat. szám

40813

€ 4.099,SEESNAKE RM200A
VIDEO RENDSZER

&

• Egyesíti a hordozhatóságot és a sokoldalúságot a hatékony és egyszerű csővizsgálat érdekében.
• Integrált szállítókocsi – Tartalmazza a kihajtható fogantyút és a terepjáró kerekeket a könnyű
hordozhatóság érdekében.
• Újgenerációs flexibilis tolókábel – Ø 7.6 mm, 61 m.
• Tárolódoboz – Praktikus tároló, szerszámok és anyagok részére.
• 25 mm Önbeálló kamerafej – Könnyen irányítható a kis átmérőjű csövekben.
• Felcserélhetőség – Két dob tipus, ami hamar és könnyen felcserélhető egymás között,
megkönnyitve ezáltal a munkát.
• Tartós kábeldob a Ridgidtől – Mindennapi használatra tervezve.
Kat. szám

47163

€ 8.420,-

NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ
• A RIDGID® NavitrackScout® helymeghatározó tökéletes a kamerafejek, jeladók,
kábelek helyének könnyű meghatározásához.
• Könnyen kijelölhető a baj helye, és gyorsan elvégezhető a javítás.
• Nincs szükség találgatásra, a pozíció könnyen leolvasható az LCD kijelzőről.
• Megtalálja a 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz-től 33 kHz-ig működő jeladókat is.
• Könnyű és egyszerűen használható helymeghatározó eszköz.
• Automatikusan kiszámítja és kijelzi a mélységet a cél felett.
Kat. szám

19243

€ 1.859,-

RIDGID.COM
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LEFOLYÓTISZTÍTÁS

K-40AF

A RIDGID® csőtisztító szerszámai, a kézi lefolyótisztítótól, a dobos és szekciós gépeken át
a vízsugaras csatornatisztítókig, évtizedek óta
bizonyítottan jól teljesítenek és megbízhatóak
az ügyfelek és a szakma körében.

Kat. szám

Tudta, hogy…?

71742

• 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
• Spirálfordulat 270 f/p.
• A vezetőtömlő és az önműködő előtoló
megvédi a berendezéseket és a
munkakörnyezetet a szennyeződéstől.
• lábműködtetésű nyomáskapcsoló
lehetővé teszi az egykezes használatot.

€ 799,-

• A kétirányú AUTOFEED® funkció spirál
előtolással rendelkezik, amellyel egyszerűbb,
gyorsabb és tisztább a munka.
• A RIDGID® dobos lefolyótisztítók nagy
nyomatékot, a szekcionált gépek pedig nagy
sebességű vágóhatást fejtenek ki az akadályok áttörésére.
• A RIDGID® a tisztítóspirálok és vágószerszámok széles választékát kínálja, a zsírtól a gyökérbenövések okozta dugulások elhárítására.

K-400AF

K-400AF w/C32IW
Kat. szám

€ 1.089,-

K-400AF w/C45IW
Kat. szám

€ 1.165,-

28098
28103

• 30 - 110 mm csőátmérőkhöz
• A legkönnyebben mozgatható Ridgid
lefolyótisztító.
• A teleszkópos fogantyú révén
egyszerűen szállítható és tárolható.
• Az integrált szállítókocsi egyszerűvé
teszi a munkaterület megközelítését.
• A nyomatékhatároló csökkenti a kábel
„átcsapásának” kockázatát.
• A 380 Wattos motor 170 f/p fordulattal
hajtja a spirált.

K-45AF
• 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
• 0 - 600 f/p szabályozható fordulatszámú motor.
• A belső dob megakadályozza a szennyezés kijutását és
jelentősen csökkenti a spirál átcsapásának veszélyét.

K-45AF
Kat. szám

€ 329,-

K-45AF-5
Kat. szám

€ 435,-

36033

36043*

*Tartalmazza a C6 kábelt, a T-250 kábelkészletet és a hordtáskát
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ÚJ!

GYORS DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
A RIDGID FlexShaft készülékek könnyü és kompakt kivitelezésüknek
köszönhetően hatékonyan tisztítanak 32-100mm-es lefolyócsöveket
21,3 méter hosszon.
A Flexshaft használható megvizsgáló kamerával együtt, hogy biztosítva
a munkafolyamat megtekintését. Ez egyedi tulajdonság a dugulás
elhárítás világában.
• Teljes fal tisztítás – A láncos fejek kitágulnak, így a csövek belso fala
teljesen kitisztul.
• Egyidejű kamera használat – A FlexShaft kamerákkal együtt
bevethető csövek tisztítása közben.
• Megnövelt termelékenység – Gyorsabb elkészülés, gzors tisztítás, és
kábel nélküli használat idősporlást biztosít.
• Testreszabott gépek – Széles lánc fej és kiegészítő választék.

LÁNC FEJEK

KARBID ÉLŰ LÁNCOS FEJEK

• Minden cső típus
• Lágy dugulások és zsír

• Kemény falu csövek
• Lágy dugulások, zsír, köves
lerakodás és gyökerek

K9-102 GLOBAL
Kat. szám

€ 999,-

K9-204 GLOBAL
Kat. szám

€ 1.499,-

64268

64278

RIDGID.COM
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KÁDAK

KAGYLÓK

ZUHANYZÓK

POWER-SPIN+™

POWERCLEAR™

Gyors csere fúrás és kézi előtolás közt dugulások könnyü
átlyukasztására.
• 20 és 40 mm-es átmérőjű csövek tisztítására alkalmas.
• A spriál a dobba van rögzítve.
• A hurkolodásra ellenálló MAXCORE spirál 500 ford/perc
alkalmazásokra van fejlesztve
• Az Autofeed ravasz automata előretolást biztosít.
• Húzd a ravaszt és a kábel koszolodás nelkul tisztítja a vezetéket.

Az erőteljes, kisméretű és sokoldalú PowerClear™ lefolyó vezeték
tisztító könnyedén kitisztítja a 3/4” (20 mm) és 11/2” (40 mm) közötti
méretű, kád, zuhanyzó, vagy kagyló dugulásokat.
• Kétirányú AUTOFEED® – tisztán és szabadon hagyja kezeit, védi a
kábel érintésétől az előtolás és visszahúzás ideje alatt.
• Nehéz munkavégzési terület belsőmagos kábel – hosszú
élettartamra, fokozott teljesítményre és a gubancolódás
elkerülésére tervezett.
• Átlátszó dobfedél – lehetővé teszi a felhasználó számára megnézni
a dobban maradt kábel hosszát.

CSŐTISZTÍTÓ

Kat. szám

57043
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€ 67,-
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LEFOLYÓ VEZETÉK TISZTÍTÓ

Kat. szám

59143

€ 240,-

KJ-3100

KJ-1590 II

VÍZSUGARAS CSŐTISZTÍTÓ
• 50 - 250 mm átmérőjű csövekhez.
• Nagy teljesítményű, 16 lóerős, négyütemű V motor.
• Korrózióálló, kovácsolt bronz szivattyúfej.
• Erős acélkábel dob, 61 m hosszú, ⅜”-os nagynyomású tömlővel.
• 205 bar tényleges üzemi nyomás és 21 l/perc áramlás a gyors,
hatékony csőtisztítás érdekében.

Kat. szám

37413

€ 6.299,-

VÍZSUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ
BERENDEZÉS
• 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
• Erős. 2,2 kW-os motor, túlterhelés elleni védelemmel.
• Háromdugattyús pumpa, pulzáló üzemmóddal.
• Kényelmes tömlőtárolás.
• 90 bar tényleges üzemi nyomás és 15 l/perc áramlás a gyors,
hatékony csőtisztítás érdekében.
• Erős acél kábeldob, 20 m hosszú, ¼”-os nagynyomású tömlővel
(¼”csatlakozóval).

Kat. szám

35511

€ 2.850,RIDGID.COM

18

Azonnali működtetésű kapcsolókar
(A huzal tökéletes kontrollja.
A gyors fékezés megakadályozza az átfutást)

Erős öntvény test
(megbízható és tartós, magas
ellenállóképességgel)

Üzembiztos és
könnyen használható csatlakozó

Olajozó
tartozék
(csökkentett
karbantartás)

Gyors váltókapcsolás
Nagy ellenállású
irányítótömlő
Beépített
szerszámtartó
(Praktikus
és könnyen
használható)

Szigetelő motorpakolás
(Védi a motort a szennyeződéstől)
Erős, megfordítható
indukciós motor
(400 RPM huzalforgatás))

Gumibevonat a
lábakon
(A maximális stabilitásért működés közben)

FW/OFF/REV kapcsoló
(A maximális biztonságért)

K-50

K-60SP

• 20 - 110 mm átmérőjű csövekhez.
• A legsokoldalúbb RIDGID® csatornatisztító, alkalmas kisebb és
nagyobb tisztítási feladatok elvégzésére.
• Használható mosdók, zuhanyzók és padlóösszefolyók dugulásának
elhárítására.
• Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes
egészében kézben tartható.
• Három, különböző méretű spirállal használható: 8 mm, 10 mm és 16 mm.
• A 230 V 50 Hz-es átfordítható indukciós motor
• 300 W-os motor 400 f/perc fordulatszámmal hajtja a kábelt.

• 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
• Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási
folyamat teljes egészében kézben tartható
• A 700 W-os motor 600 f/perc fordulattal hajtja a
spirált.
• 5 db 22 mm × 4,6 méteres és 5 db 16 mm ×
2,3 méteres spirálszekcióval, kábelszállító kosárral,
irányítótömlővel és szerszámokkal szállítjuk.

SZEKCIÓS GÉP

SZEKCIÓS GÉP

K-60SP-SE-A25
Kat. szám

94497

K-50-6
Kat. szám

€ 1.175,-

K-50-7
Kat. szám

€ 1.279,-

K-50-8
Kat. szám

€ 1.425,-

11981
11991
12001
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€ 1.440,-

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK
PRÉSELÉS

2-3 Oldal

43238

RP 340-B

43283

RP 340-C

59198

RP 240

RP 240 készlet V15-22-28 pofákkal

59158

RP 241

RP 241 készlet V15-22-28 pofákkal

Compact M40
Video rendszer

SeeSnake Compact2 w/CS6x VERSA képernyő, Akkumulátor & töltő

Vezetékes préselő – 220 V adapter + tartó

64208

Compact C40
Video rendszer

SeeSnake Compact C40 w/CS6x VERSA képernyő, Akkumulátor & töltő

48118

Compact2
Video rendszer

SeeSnake Compact M40 w/CS6x VERSA Képernyő, Akkumulátor & töltő

40793

microDrain™
D65S Sonde & CA-350

microDrain D65S/CA-350 Rendszer- 65’ (20 m) microDrain + Sonde +
micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor

40803

microReel™
L100 & CA-350

microReel L100 dob/ CA-350 Rendszer- 100’ (30 m) microReel L100 +
Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor

40813

microReel™
L100C & CA-350

microReel L100C dob/ CA-350 Rendszer- 100’ (30 m) microReel L100C +
Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor

47163

rM200A Max &
CS6x VERSA™
Video rendszer

Kit rM200A Max Rendszer CS6x VERSA Monitorral + 230 V 4.0 korszerű
lítium akkumulátor és töltő

19243

Navitrack
Scout® Helymeghatározó

4 Oldal
–

STRAPLOCK Szíjas csőfogó (80-220 mm)

CSŐVÁGÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

4, 6 Oldal

57018

C15/22

60668

C28

55098

B-500

Hordozható csőleélező 30°-os vágófejjel (230 V, CE)

49303

B-500

Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (230 V, CE)

55093

B-500

Hordozható csőleélező 45°-os vágófejjel (230 V, CE)

C típusú rézcső vágó 15&22 mm átmérőjű rézcsövekhez
C típusú rézcső vágó 28 mm átmérőjű csövekhez

MENETVÁGÁS

5-7 Oldal
600-I
Kézi menetvágó

44933

690-I
Kézi menetvágó

13191

300AAC

50697

300 Compact

20215

1233-3”

26107

1224-4”

DRAIN CLEANING

15-18 Oldal

71742

K-40AF

28098

K-400AF w/C32 IW

28103

K-400AF w/C45 IW

230 V, 50 - 60 Hz Univerzális

36033

K-45AF

230 V, 50 Hz Indukciós (BSPT)

36043

K-45AF-5

230 V, 25 - 60 Hz Univerzális, automatikus olajozás
230 V, 25 - 60 Hz Univerzális

TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT

AUTOFEED-es gép + irányítótömlő + tartóállvány + C-13IC-SB

mm) × 75’ (23 m) tömör mag (Integral Wound)
kábel + T-260 szerszámkészlet
(12 mm) × 75’ (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel +
T-260 szerszámkészlet
belső dob

8-9 Oldal

40043

micro CA-25
Vizsgálókamera

38758

micro CL-100
Önszintező Keresztsoros lézer

64268

K9-102 GLOBAL

36848

micro CA-150
Vizsgálókamera

37438

micro HM-100
Hőmérséklet Páratartalom mérő

FlexShaft, 1¼” – 2” (32 – 50 mm)
Tartalmaz: 50’ (15,2 m) ¼” es (6 mm)-es kábelt és készletet

64278

K9-204 GLOBAL

FlexShaft, 2” – 4” (50 - 100 mm)

55903

micro CA-350
Vizsgálókamera

36158

micro LM-100
Lézeres távolságmérő

57043

POWER-SPIN+™

Kézfúró gömbcsigával

63888

micro CA-350x
Vizsgálókamera

37423

micro DM-100
Digitális multiméter

59143

POWERCLEAR™

Lefolyó vezeték tisztító ¾” – 1½” (20 mm – 40 mm), 230 V

37413

KJ-3100

36163

micro CD-100
Gyúlékony gáz szivárgás detektor

37428

micro CM-100
Digitális lakatfogó

36798

micro IR-200
Infrasugaras Hőmérő

CSŐHAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS

vízsugártömlő + FV-1 Lábszelep + Dűzni tisztító szerszám + HW-30 Mosó
+ RootRanger RootCutting Düzni + HF-4 Gyorscsatlakozású tömlő

10 Oldal

35511

KJ-1590 II

11981

K-50-6

A-17-A Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel

42468

Hidraulikus csőhajlító HBO382

11991

K-50-7

A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel

42473

Hidraulikus csőhajlító HBO382E

12001

K-50-8

A-17-A Adapterrel + A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel

36518

Hidraulikus csőhajlító HB382

94497

K-60SP-SE-A25

39243R

Hidraulikus csőhajlító HB382E

26641

Körfűrész 590L

26721

11 Oldal
Kézi fúró
HC-2W

34511

Motor RB-3W

34501

RB-3W Fúrórendszer

35091

Fúrórendszer
RB-214/3

46783

Víznyomású tartály

HC-2W, kézi, száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
RB-3W száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
RB-3W Motor, 230 V + Stand + Lehorgonyzás készlet

Professzionális szerszám
tároló rendszer

ÉLETHOSSZIG TARTÓ
GARANCIA

RB-214/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok
10 l / 6 bar

SZERSZÁMTÁROLÁS
54358

Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-61 szerszámkészlet +
A-62 kábel + A-25 kábel és szerszámkészlet

230 V, 50 Hz Körfűrész

FÚRÁS

2020 január 1-től érvényes. Azárváltozásjogátfenntartjuk! AzárakazÁfátnemtartalmazzák.

Navitrack Scout helymeghatározó +tartó + felületi markerek + Clip +
4 C-elem

A garancia a készülék anyag- és
gyártáshibáira vonatkozik.

10 Oldal
Foglalja: 54338, 54343, 54348
Méretek (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm, súly: 16.2 kg,
befogadóképesség: 106.5 l, 180 kg

Jelentkezzen be eszközével
RIDGID Link™ App
alkalmazásba

További részletekért látogasson el a RIDGID.com/warranty oldalra

VISZONTELADÓ

KAPCSOLATTARTÁS
• RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai
tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása
nélkül. A teljes RidgeTool termékkínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze
a RIDGID® katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.
© 2020, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric Co.vagy
a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely
más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

ant PROFITOOLS Kft.
Professzionális gépek és szerszámok
Gát utca, 1095 Budapest
Magyarország
tel.: 06 70 417 6555
www.ridgidtools.hu

Tel.: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.com

FY19 146TA_HU

44878
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64213

CSAVARKULCSOK
42478

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

Akkumulátoros préselő - 18V 2.0 A korszerű lítium akkumulátor +
230 V korszerű lítium töltő + tartó

