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ŠTANDARDNÉ

32 kN

LISOVACIE STROJE
ÚSPORA SERVISNÝCH NÁKLADOV

RP 340

Nie 10.000, ale 42.000 lisovacích cyklov…
len s RP 340. Úspora stoviek EUR na servisných
nákladoch.

ŠPIČKOVÁ HIGH-END DIAGNOSTIKA
Pokles tlaku, zvýšená teplota? Špičková interná
diagnostika RP 340 s LED rozhraním, monitoruje a
okamžite vás varuje.

BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM
Jedinečný senzor čeľusťového čapu RP 340
poskytuje rozšírenú ochranu a bezpečnosť,
neumožní rozjazd stroja pokiaľ nie je lisovacia
čeľusť 100% zaistená.

NAJLEPŠÍ VO SVOJEJ TRIEDE KOMFORT
Dokonale vyvážená a najľahšia 32 kN lisovačka na
trhu v pištoľovom prevedení, poskytuje maximálny
komfort a ľahkosť použitia, minimálnu únavu pri
práci.

DUÁLNA MOŽNOSŤ NAPÁJANIA
Použite RP 340 tak, ako chcete. Buď sieťovo s
napájacím káblom, alebo bezdrôtovo, ako batériovo
napájaný nástroj… Alebo striedavo z jednej na
druhú variantu.

KAPACITA:
10 – 108 MM

PRE VÁŠ POKOJ
V DUŠI
LISOVANIE
Len spoločnosť RIDGID® môže poskytnúť vysoko kapacitný lisovací stroj s
veľkosťou a hmotnosťou malého stroja!
Aj keď je o 30 % menší a o 17 % ľahší, stále dodáva
rovnaký spoľahlivý výkon s pridanými výhodami o
31 % dlhšieho servisného intervalu a jedinečnej
schopnosti používať napájanie zo siete alebo z
batérie v tom istom pohone!

RP 340-C
Kat. č.

43283

€ 1.189,-

RP 340-B
Kat. č.

43238

€ 1.349,Pre ponuku našich lisovacích
čeľustí a príslušenstva
navštívte prosím náš web
RIDGID.COM

Vedeli ste, že…
• RP 340 je najľahší štandardný lisovací stroj s pištoľovým uchopením na svete?
• môžete ušetriť obrovské množstvo peňazí za servisné náklady, pretože RP 340
ponúka najdlhší servisný interval na trhu v počte 42.000 cyklov?
• môžete RP 340 používať buď ako stroj napájaný zo siete, alebo z batérie?

RIDGID.COM
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A NÁSTROJE

KOMPAKTNÉ

24 kN

RP 240

RP 241
INLINE PREVEDENIE
STROJA
Otvorenie lisovacej
čeľuste a aktivácia
spúšte jednou rukou,
úspora času a
námahy!

PIŠTOĽOVÉ
PREVEDENIE RUKOVÄTE
Pre skvelé vyváženie
nástroja a ergonomické
uchopenie!

RP 240
Kat. č.

59198

RP 241
Kat. č.

€ 1.359,-

59158

* vrátane 3 ks kompaktných čeľustí

TERAZ S BEZDRÁTOVÝM
PRENOSOM!
Technológia Bluetooth® a bezplatná
aplikácia pre okamžitú diagnostiku stroja.

€ 1.359,-

* vrátane 3 ks kompaktných čeľustí

RÝCHLE ZALISOVANIE
LEN ZA 4 SEKUNDY!

VEĽKÉ LED
OSVETLENIE

MIKRO LISOVANIE
NAJĽAHŠIE A NAJKOMPAKTNEJŠIE LISOVACIE NÁSTROJE VŠETKÝCH DÔB!
ĽAHKÉ OVLÁDANIE JEDNOU RUKOU

PRÍSTUP DO
NAJTESNEJŠÍCH MIEST!
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SERVISNÝ INTERVAL
Až po 32.000 cykloch!

INOVATÍVNA
LÍTIOVÁ BATÉRIA

NOVÉ!

C-STYLE

STRAPLOCK

ODREZÁVAČE RÚROK

GURTŇOVÝ FIXAČNÝ PRÍPRAVOK

C-Profilový, automatický odrezávač
medenných rúrok
Rezáky RIDGID typu C delia medenné rúrky priemerov Ø 15+22, alebo
28 mm a ponúkajú jedinečné funkcie, ktoré dávajú deleniu medenných
rúrok úplne novú úroveň.
• Model C15+22 je prvým C-Profilovým odrezávačom na svete
s možnosťou delenia dvoch dimenzí medenných rúrok 15 a
22 mm s unikátnou funkciou “rýchlej zmeny rozmeru”.
• RIDGID X-CEL® čap pre rýchlu výmenu rezného kolieska bez
použitia náradia alebo demontáže.
• Funkcia uchopenia pre rýchly nárez a pružne uložené rezné
koliesko pre konštantný prítlak na rúrku.
• Unikátne sloty pre skrutkovač po obvode nástroja k páčeniu pri
rezaní v tesných priestoroch.

Bezpečne uchopí plastové potrubie a tvarovky od 80 do 220 mm (3 - 8”),
pevnosť uchopenia umožňuje spoľahlivú manipuláciu vo všetkých
smeroch. Uľahčuje inštaláciu a údržbu veľkopriemerových potrubných
systémov.
• SPOĽAHLIVOSŤ: Špecializovaná gurtňa zaisťuje maximálnu
priľnavosť a minimalizuje poškodenie(poškrábanie).
• RÝCHLOSŤ: Rýchla zmena veľkosti uchopenia pri zmene rozmeru
potrubia s bleskovým prestavením.
• FLEXIBILITA: Vhodný pre všetky rozmery plastových rúr a tvaroviek v
rozsahu od 80 do 220 mm (3 - 8”).

2
Rozmery
v1

C15/22
Kat. č.

57018

€ 29,90

C28
Kat. č.

60668

€ 23,90

Kat. č.

42478

€ 33,-

RIDGID.COM
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600-I & 690-I

RUČNÉ ZÁVITOREZNÉ STROJE
Ideálne pre údržby a opravy projektov!

Ergonomická
rukoväť a
kontúrované držadlo
poskytujú optimálnu
kontrolu.

Skrutkovacie kryty
uhlíkov uľahčujú
servis.

Otvoriť

Systém rýchleho
upnutia vám umožňuje
vyhnúť sa zbytočným
problémom pri
inštalácii a vyberaní
závitoreznej hlavy
(len pri 690-I).

Zatvoriť

Odolná, tlakovo liata
skriňa prevodovky a
plastová konštrukcia
tela zosilnená
sklolaminátom zvyšujú
životnosť stroja.

Otvoriť
Náhon

600-I
Kat. č.

44878*
Rýchlovýmenné hlavy
vám umožňujú rezať závity
na potrubiach rýchlejšie
a jednoduchšie než
kedykoľvek predtým.

Konštrukcia oporného
ramena s 2 čeľusťami
zaisťuje lepšie uchopenie
a vyššiu bezpečnosť počas
prevádzky.

REZANIE ZÁVITOV
„Často potrebujeme vykonať opravy na existujúcich inštaláciách v starších
budovách – a tieto opravy takmer vždy zahŕňajú rezanie závitov. Dokonca
aj vtedy, keď preferujete modernejšie technológie, stále budete potrebovať závitorezný stroj na spojenie oceľových potrubí pre plynové alebo
vodovodné a kúrenárske inštalácie.“
Dirk Peytier – majiteľ inštalatérskej firmy a predseda federácie Trade
Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers
& Affiliated Trades v Bruseli.
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690-I
Kat. č.

44933*

€ 689,-

€ 999,*Kompletné sady s
pohonom, hlavami, opornou
vidlicou a kufrom.

Vedeli ste, že…
• pomocou závitorezných strojov RIDGID® môžete pripraviť
najširší rozsah potrubí na nespočetné množstvo pracovných
úloh: potrubia z čiernej, pozinkovanej a plastom potiahnutej
ocele, medené** potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele,
závitové tyče,svorníky (IMC) a masívne potrubia s tvrdosťou
HRC až do 30.
• pri pohone deličky 258XL pomocou ručnej pohonnej jednotky
RIDGID® 700 môžete deliť potrubia s priemerom až 12”.
**Pri pridaní valcovačiek drážok 916 a 918

JEDNODUCHÁ CESTA K PERFEKTNÉMU ÚKOSU.
ÚSPORA ČASU

12” (300/11 mm) oceľová rúra,
nastavenie a úkos v čase do
2 minút

VŠETKY DIMENZIE
ÚKOSOVANIA
(min 3½")

BEZ PLAMEŇA A
ISKRENIA

BEZ BRÚSNEHO PRACHU
S VÄČŠOU TRIESKOU A V
KRATŠOM CYKLE, MOBILNÝ
váži len 24 kg

EXTRÉMNE KOMPAKTNÝ
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(D × Š × V)

B-500

MOBILNÝ ÚKOSOVACÍ STROJ
• Kapacita: 31/2” (100 mm) a viac, pásovina, platne, oceľ & nerezová oceľ.
• Pre hrúbky steny: min 4,8 mm / max 12,7 mm.
• Úkos: 30°, 37.5° & 45°.
• Rezná hlava: vhodná pre väčšinu oceľových zliatín & nerezové ocele.
• LŠírka záberu: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm – krokoch.

s 30° reznou hlavou,
230 V
Kat. č.

55098

€ 3.879,-

s 371/2° reznou hlavou,
230 V
Kat. č.

49303

€ 3.879,-

s 45° reznou hlavou,
230 V
Kat. č.

55093

€ 3.879,-

300AAC
• ⅛ – 2” (až do 4” so závitoreznou hlavou 141).
• Osvedčený výkon v náročných podmienkach v obore už viac ako
40 rokov.
• Prenosnosť a univerzálnosť v kompaktnej veľkosti.
• Ideálny na použitie s drážkovačmi RIDGID®.
• Dodáva sa ako kompletná zostava s 2” závitoreznou hlavou,
nožami, odhrotovačom, rezákom, systémom automatického
mazania modelu 330 a 5 l oleja RIDGID®.

Kat. č.

13191

€ 3.614,-

RIDGID.COM
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1224-4”
• Referenčný model v prípade
4” rezania závitov.
• Dobre funguje v prostrediach s
kolísajúcim napätím.
• Dodáva sa ako kompletná zostava s
2” a 4” závitoreznou hlavou, nožmi,
odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja
RIDGID®.
Kat. č.

300

26107

COMPACT
• ⅛ – 2” (až do 4” so závitoreznou hlavou 141).
• Jednoduchá preprava a rýchle zostavenie pomocou
stojana 250.
• Najvšestrannejšia a najprenosnejšia konštrukcia
stroja RIDGID®.
• Samostatný systém mazania s nastaviteľným
ovládaním prietoku.
• Výkonný 1700 W motor pre nepretržité používanie.
• Dodáva sa ako kompletná zostava s 2” závitoreznou
hlavou, nožmi, odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja
RIDGID®.
Kat. č.

50697
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€ 3.614,-

€ 6.593,-

1233-3”
• Jeden z najľahších a najrýchlejších
3” závitorezných strojov na svete.
• Účinná prevádzka dokonca aj v
prostrediach s kolísajúcim napätím.
• Dodáva sa ako kompletná zostava s
2” a 3” závitoreznou hlavou, nožami,
odhrotovačom, rezákom a 5 l oleja
RIDGID®.
Kat. č.

20215

€ 4.623,-

OHÝBANIE A REZANIE
Precíznosť ako aj maximálna životnosť, rýchlosť, manévrovateľnosť, prenosnosť, minimálna únava operátora sú položky na kontrolnom zozname každého profesionála! Toto je dôvod, prečo bola v posledných dvoch
desaťročiach značka RIDGID® vždy voľbou odvetvia
pre studené ohýbanie potrubí z čiernej a pozinkovanej
ocele v nasledujúcich aplikáciách:
· Projekty infraštruktúry, ako napr. oceľové zábradlia,
kovové schodiská, oceľové konštrukcie,
· Príprava potrubí pre inštalácie protipožiarnej ochrany, vody a vykurovania, plynu,
· Priemyselné systémy vyžadujúce 90° ohyby, ako
napr. parné kotle, plynové kompresory, tepelné výmenníky.

Vedeli ste, že…
• ohýbačky RIDGID® môžete používať v prostrediach s
prevádzkovou teplotou od -10 do 50 °C?
• pomocou hydraulických ohýbačiek RIDGID® môžete
ohýbať oceľové potrubia s hrúbkou steny od 2,2 mm
do 7,6 mm?
• všetky dierovacie píly RIDGID majú elektronickú
ochranu proti preťaženiu pre dlhé bezstarostné
používanie?
• píla 590-L na rezanie za sucha tiež obsahuje
aretáciu vretena pre jednoduchú výmenu kotúča?

590L

PÍLA NA REZANIE ZA SUCHA

HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA
Manuálne a elektro-hydraulické ohýbačky pre presné
studené ohýbanie plynových potrubí až do priemeru 2”.

HBO382
Kat. č.

€ 1.552,-

HB382
Kat. č.

€ 1.045,-

42468
36518

HBO382E
Kat. č.

€ 2.419,-

HB382E
Kat. č.

€ 1.859,-

42473
39243

Rýchloupínací čeľusťový systém pre rýchlu prevádzku.
Výkonný 2.200 W motor v kombinácii s rýchlosťou 1300
otáčok za minútu “Naprázdno”, robí z 590L najlepšiu suchoreznú pílu pre rýchle a čisté rezanie rôznych materiálov a
profilov.

Kat. č.

26641

€ 766,RIDGID.COM
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HC-2W

HC-2W / RB-3W

RUČNÝ VŔTACÍ POHON
10 mm

HC-2W
Kat. č.

26721

10 mm

1/2"
BSP

132 mm

€ 724,-

162 mm

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

RB-3W Motor
Kat. č.

34511

€ 1.034,-

Vŕtací systém
RB-3W
Kat. č.

€ 1.655,-

34501

RB-214/3

RB-3W
RB-214/3

10 mm

VŔTACÍ SYSTÉM

350 mm

RB-214/3
Kat. č.

35091

1-1/4"

€ 2.899,-

VODNÁ TLAKOVÁ PUMPA
• Nerezová nádoba. Kapacita: 10 l. Tlak: 6 barov.
• Pumpa, hadica a spojovacie koncovky.
Kat. č.

46783

€ 182,-

VŔTANIE
Systémy jadrového vŕtania HC-2W a RB-3W od
RIDGID® si vždy urobia svoju prácu, či už ide o vŕtanie do tvrdých alebo mäkkých materiálov, za mokra
alebo sucha, malé alebo veľké priemery.
RIDGID® RB-214/3 je ľahký, profesionálny, vŕtací
systém pre presné jadrové vŕtacie aplikácie v
železobetóne, murive, žiaruvzdorných, asfaltových,
kamenných a iných materiáloch.

Vedeli ste, že…
• pri suchom vŕtaní otvorov s priemermi nad 82 mm
sa pre presné vŕtanie odporúča použitie pilotného
špirálového vrtáka a držiaka pilotného vrtáka
(52566)?
• pri vŕtaní do veľmi tvrdých materiálov (napr. dlaždíc)
sa odporúča predvŕtanie pomocou systému výmenného hrotu?
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KONTROLA, MERANIE A
INŠPEKCIA
RIDGID ponúka celý rad prístrojov na meranie,
kontrolu a inšpekciu pre:
• vykonávanie rýchlej vizuálnej kontroly v ťažko
prístupných miestach;
• rýchle zistenie úniku plynu v inštaláciách;
• presné meranie vzdialenosti, teploty a vlhkosti;
• riešenie elektrických porúch;
• vykonávanie nivelačných a vytyčovacích prác.

Vedeli ste, že…
• okrem zemného plynu (metánu), je detektor úniku
plynu MICRO CD-100 tiež schopný detekovať
mnoho ďalších horľavých plynov, ako je vodík,
propán, etanol a amoniak?
• digitálny multimeter MICRO DM-100 je vode odolný
a odolný proti pádu?
• všetky meracie, kontrolné a inšpekčné prístroje
RIDGID, zahŕňajú batérie a kufríky?

MICRO CD-100

MICRO CA-25

MICRO CL-100

Umožňuje jednoduché a rýchle merania na rýchlu
identifikáciu prítomnosti horľavých plynov. Detektor je
vybavený pružnou sondou s dĺžkou 41 cm a je navrhnutý
na detekciu metánu, propánu, oxidu uhoľnatého,
čpavku, vodíku, zemného plynu a mnohých iných
horľavých plynov z bezpečnej vzdialenosti.

Táto kamera s hliníkovou 17 mm
kamerovou hlavou a s 4 ultra
jasnými LED diódami ponúka

• Jednotlačidlové ovládanie, veľmi
jednoduché použitie.

DETEKTOR
HORĽAVÝCH PLYNOV

• Nastaviteľná citlivosť pre detekciu i najnižšiej
koncentrácie plynu.
• Funkcia Tri-Mode Detection™ poskytuje obsluhe
flexibilitu, keďže si možno vybrať typ alarmu:
vizuálny, zvukový alebo vibračný, ktorý sa dá nastaviť
pre každé prostredie.
• 41 cm dlhá sonda umožňuje detekovať únik v
obmedzených a ťažko dostupných priestoroch.

Kat. č.

36163

€ 99,-

INŠPEKČNÁ
KAMERA

vynikajúcu kvalitu obrazu na 2,4”
farebný LCD displej. Digitálne
otáčanie obrazu o 180°. K dispozícii
je tiež video výstup pre prenos
živých obrázkov do externých
zariadení.
• Displej: farebný LCD,
rozlíšenie 320×240.
• Dosah kábla: 120 cm
(bez možnosti predĺženia).

SAMONIVELAČNÝ
KRÍŽOVÝ LASER
• Nivelácia a realizácia vodorovného
vyrovnania žmurknutím oka.
• Okamžité premietnutie výborne viditeľnej
zvislej a vodorovnej linky.
• Typ lasera: trieda 2, 630 - 670 nm.
• Milimetrová presnosť: 0,6 mm / 1 m.
• Predĺžený interiérový dosah 30 metrov.
• Samonivelačný rozsah ±6°.
• Integrovaná otočná základňa 360°.
• Statív, laserové okuliare súčasťou.

• Osvetlenie: 4 nastaviteľné LED
diódy.

Kat. č.

40043

€ 99,-

Kat. č.

38758

€ 99,RIDGID.COM
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MICRO LM-100

MICRO DM-100

• Vreckové prevedenie s výnimočným rozsahom vzdialenosti do 70 m.
• Lasery Ultra Sharp triedy II jasne označia meraný bod.
• Nastaviteľné jednotky umožňujú priebežný, rýchly odpočet v
metroch, stopách alebo v palcoch.
• Jasne podsvietený displej pre použitie v zle osvetlených
priestoroch.
• Rýchle a presné výpočty na mieste.
• Rýchle a presné meranie plochy, objemu a nepriame
výpočty na mieste.

• Je vybavený dvojitým, pádu a vode (1m) odolným plášťom
s krytím IP67.
• 11 rôznych elektrických funkcií v rozsahu striedavého a
jednosmerného napätia a prúdu (1000 V / 10 A) a meranie
teploty.
• Určený pre priemyselné použitie, CAT III - 1000 V & IV 600 V.
• Veľký podsvietený LCD displej pre jednoduchý a jasný
odpočet hodnôt.

LASEROVÝ DIAĽKOMER

Kat. č.

36158

DIGITÁLNY MULTIMETER

€ 99,-

Kat. č.

37423

€ 99,-

MICRO CM-100

MICRO HM-100

• Veľká kapacita, meracie kliešte na káble až do priemeru 30 mm.
• Veľký merací rozsah až do 1000 A.
• Prúdový rozsah AC / DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
• Jasné a presné odpočty na veľkom podsvietenom LCD
displeji sa stĺpcovým zobrazením.
• 10 funkcií: napätie AC / DC, prúd AC / DC, odpor,
frekvencia, diódový a vodivostný test, teplota.

• Merač teploty a vlhkosti micro HM-100 je profesionálne zariadenie s
jednoduchou obsluhou na presné meranie vlhkosti a teploty vzduchu.
• Obe namerané hodnoty (% relatívnej vlhkosti a teploty °C alebo °F) sa
okamžite a súčasne zobrazujú na duálnom LCD displeji s podsvietením.
• micro HM-100 automaticky vypočítava aj rosný bod a teplotu
mokrého teplomeru (psychometrickú teplotu), pričom jeho
kapacitný snímač dokáže ľahko odolávať účinkom kondenzácie
a vysokej teploty, vďaka čomu je mimoriadne vhodný pre každé
prostredie vykurovania, ventilácie a klimatizácie.

DIGITÁLNY KLIEŠŤOVÝ MULTIMETER

Kat. č.

37428

MERAČ TEPLOTY A VLHKOSTI

€ 99,Kat. č.

37438

€ 99,-

MICRO IR-200

BEZKONTAKNÝ
INFRAČERVENÝ TEPLOMER
• Dva ultra ostré laserové lúče triedy II k ľahkej
identifikácii meranej plochy.
• Optický pomer 30:1 (vzdialenosť od meraného objektu/
priemer meranej plochy) umožňuje presnejšie merania
z väčšej vzdialenosti.
• Nastaviteľná emisivita k presnému meraniu teploty
prakticky každého povrchu.
• Akustický a vizuálny alarm vás rýchlo upozorní na
teploty mimo rozsah, ktorý ste si nastavili (horná/dolná
hranica).
• Jasný, podsvietený displej, ktorý je možné zapínať v
nedostatočne osvetlených miestach.
• Vybavenie závitom pre statív k opakovateľnému a
presnému meraniu teploty.

Kat. č.

36798
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€ 99,-

VYSOKÝ výkon v kompaktnom, odolnom a ľahkom balení
KĽÚČOVÉ FUNKCIE:
• Samonivelačná kamera pre ostrý a jasný
obraz obsahu potrubia, ktorý je vždy vertikálny.
• Kompaktné prenosné balenie pre pohodlnú
prepravu a skladovanie.
• Dokovací systém pre rýchlu a účinnú prípravu pracovného zadania.

• Vylepšená konštrukcia kábla a kamerovej hlavy pre ešte lepšiu manévrovateľnosť.
• Zabudovaná sonda FleXmitter® pre presnú
lokalizáciu kamery.
• Digitálny záznam priamo na USB.

Vode odolná
klávesnica

• Zdieľajte alebo zaznamenávajte inšpekcie
priamo do telefónu alebo tabletu (iOS alebo
Android) zadarmo s HQxLive aplikáciou.
• Integrovaný mikrofón a reproduktor.
• Textové rozhranie na pridávanie meraní,
dátumu a času.
Farebný LCD displej
čítateľný pri dennom svetle

Dokovací systém –
HQxje
Live
app
CS6xPak
možné
uvoľniť pootočením
rýchloupínacích ovládačov
X

Flexibilný tlačný kábel
novej generácie –
Ø 6 mm, dĺžka 30 m

25 mm samonivelačná kamera –
jednoduchá navigácia v potrubiach s
malým priemerom

Prepravné madlo –
na prenos celého kontrolného
systému v jednej ruke

Zabudovaná sonda
FleXmitter

SeeSnake®

KAMEROVÝ SYSTÉM

JEDNODUCHÁ KONTROLA 40 - 150 MM POTRUBÍ A
DIGITÁLNY ZÁZNAM JEDNÝM DOTYKOM.

SAMONI
PRENOSNOSŤ

KONTROLA A LOKALIZÁCIA

Vedeli ste, že…

Kontrolné a lokalizačné prístroje RIDGID® SeeSnake® a SeekTech® sú štandardnom svojho odvetvia, čo sa týka robustnosti, odolnosti a jednoduchosti
použitia. Vďaka širokému výberu výkonných kamier, tlačných káblov, cievok a
monitorov, je systém SeeSnake určite ten, ktorý spĺňa vaše požiadavky. Každý
jeden sa vyznačuje jednoduchosťou použitia a odolnosťou.

• všetky inšpekčné videokamery RIDGID SeeSnake
fungujú so všetkými monitormi SeeSnake?
• pomocou kamier SeeSnake môžete kontrolovať
potrubia s priemerom 20 až 300 mm?
• pre všetky monitory SeeSnake môžete použiť tie
isté externé batérie?
• nový potrubný lokalizátor SeekTech SR-24 má
technológiu GPS a Bluetooth® pre jednoduchú
integráciu s externými zariadeniami na záznam
údajov?

K dispozícii je aj celý rad lokalizátorov a vysielačov RIDGID SeekTech spĺňajúcich
vaše požiadavky na rýchlu a presnú identifikáciu podzemných elektrických
káblov a vodných, plynových, ropných, telekomunikačných, odtokových a kanalizačných zariadení. Každý jeden ponúka flexibilitu v naplnení rôznych potrieb
a je ideálnym doplnkom k video inšpekčnému zariadeniu RIDGID SeeSnake.

RIDGID.COM
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Vďaka kombinácii
prenosnosti a všestrannosti
robí kontroly potrubí
jednoduchými a účinnými

Integrovaná
prepravná súprava –
obsahuje pohyblivé
madlo a kolesá do
každého terénu pre
jednoduchú prepravu na
pracoviskách

Systémy CS6xPak a CS6x ponúkajú
rovnako skvelé funkcie v dvoch rôznych
formách. Oba monitory sú kompatibilné so
všetkými kamerovými cievkami SeeSnake®.
Systém CS6xPak je navrhnutý na
dokovanie do dokovacej konzoly Compact2,
zatiaľ čo systém CS6x sa jednoducho
montuje na dokovaciu konzolu Max rM200.

Dokovací systém –
zaisťuje CS6x pre
prepravu kompletnej
zostavy

Dodávané v prídavnom
transportnom kufríku
pre bezpečné uloženie

Odolné púzdro
cievky –
tvrdé RIDGID®
púzdro, odolné
každodennej
námahe

Flexibilný tlačný
kábel novej
generácie –
Ø 7.6 mm, dĺžka 61 m

Zameniteľnosť
2 typov bubnov pre rýchlu
a jednoduchú výmenu k
lepšej pracovnej flexibilite

Úložná nádoba –
pohodlné uloženie
nástrojov a
ostatného
príslušenstva
25 mm
Samonivelačná
kamera –
jednoduchá navigácia
v potrubiach s malým
priemerom

Zabudovaná
FleXmitter sonda

VELÁCIA

SeeSnake®

VŠESTRANNOSŤ

SEESNAKE

COMPACT &
Kat. č.

48118

rM200A
Kat. č.
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KAMEROVÝ SYSTÉM

€ 5.999,-

SEESNAKE
47163

rM200 KAMEROVÝ SYSTÉM

JEDNODUCHÁ KONTROLA 40 - 200 MM POTRUBÍ POMOCOU KAMERY,
KTORÁ PONÚKA KONZISTENTNÉ VERTIKÁLNE ZOBRAZENIE.

&

€ 8.259,-

KAMEROVÝ SYSTÉM

D65S & CA-350

L100 & CA-350

MICRODRAIN™

MICROREEL™

• Pre 30 – 75 / 100 mm* potrubia.
• Dokáže prejsť 90° ohybmi od priemeru 40 mm.
• 20 m tlačný kábel.
• 512 Hz lokalizačná sonda.
• Dodáva sa s jednou dobíjateľnou batériou
naviac.

• Pre 40 – 100 / 125 mm* potrubia.
• Dokáže prejsť 90° ohybmi od priemeru 50 mm.
• 30 m tlačný kábel.
• 512 Hz lokalizačná sonda.
• K dispozícii s počítadlom metrov (L100C) alebo bez (L100).
• Dodáva sa s jednou dobíjateľnou batériou naviac.

D65S&CA-350
Kat. č.

40793

€ 2.718,

L100&CA-350
Kat. č.

40803

€ 3.765,-

* Menšia kapacita platí pri použití s CA-350, väčšia kapacita pri použití s monitorom SeeSnake.

NAVITRACK SCOUT® LOKALIZÁTOR
• Lokalizátor RIDGID® Navitrack Scout® je ideálny na jednoduchú lokalizáciu
hláv kamier, sónd a tlačných tyčí.
• Jednoduché a presné lokalizovanie problému a jeho rýchla oprava.
• Vylučuje pochybnosti z lokalizácie vďaka jednoducho čítateľnej LCD
obrazovke a vizuálnej mape.
• Na vyhľadávanie kamier a sónd od 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz do 33 kHz.
• Ľahký lokalizátor s jednoduchým používaním.
• Keď sa ocitne nad cieľom, automaticky vypočíta a zobrazí hĺbku.
Kat. č.

19243

€ 1.819,RIDGID.COM
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ČISTENIE
ODPADOVÝCH
POTRUBÍ

K-40AF
• Pre 20 – 75 mm potrubia.
• Otáča špirálu rýchlosťou 270 ot./min.
• Vodiaca hadica a mechanizmus
Autofeed chránia armatúry a udržiavajú
pracovný priestor v čistote.
• Pneumaticky poháňaný nožný prepínač
umožňujúci obsluhu jednou rukou.

Čističky odpadových potrubí RIDGID®, od
ručných prístrojov, drezových čističiek,
bubnových/sekčných strojov až po tlakové
vodné čističky, poskytujú profesionálom
spoľahlivý výkon už desaťročia.
Kat. č.

Vedeli ste, že…
• patentovaný obojsmerný autoposuv
AUTOFEED® automaticky posúva a vyťahuje
špirálu v potrubí, čistenie je tak rýchle a
jednoduché.
• každý sekčný stroj RIDGID má jedinečnú
spojku špirály s okamžitým záberom, ktorá
maximalizuje kontrolu operátora nad
špirálou?
• bubnové stroje RIDGID poskytujú vysoký
točivý moment na odstránenie prekážok,
zatiaľ čo sekčné stroje RIDGID čistia pomocou vysoko rýchlostného rezania?
• spoločnosť RIDGID ponúka širokú paletu
nástrojov a špirál na čistenie všetkého –
od mastných až po koreňové blokády?

71742

€ 779,-

K-400AF

K-400AF s C32IW
Kat. č.

€ 1.066,-

K-400AF s C45IW
Kat. č.

€ 1.139,-

28098
28103

• Pre 30 – 110 mm potrubia.
• Najprenosnejšia čistička odpadových
potrubí RIDGID.
• Teleskopické madlo umožňuje
jednoduché skladovanie a prepravu.
• Integrovaný prepravný vozík poskytuje
ľahký prístup na pracovisko a odchod z
neho.
• Obmedzovač točivého momentu znižuje
potenciálne pretočenie špirály.
• 380 W motor otáča špirálu rýchlosťou
170 ot./min.

K-45AF
• Pre 20 – 75 mm potrubia.
• Motor s variabilnými otáčkami 0 – 600 ot./min.
• Vnútorný bubon zabraňuje unikaniu vody a
významne znižuje riziko pretočenia špirály v bubne.

K-45AF
Kat. č.

€ 349,-

K-45AF-5
Kat. č.

€ 459,-

36033

36043*

* obsahuje špirálu C6 + sadu nástrojov T250 a kufrík
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VANE

UMÝVADLÁ

SPRCHY

NOVÉ!

POWER-SPIN+™

POWERCLEAR™

Možnosť voľby dvojitého pohonu posuvu špirály umožňuje použitie
vŕtačky alebo ručnej kľuky pre rýchle odstránenie upchatia.
• Čistí odtokové potrubia od priemeru 20 mm do 40 mm (¾” - 1½”).
• Špirála je v bubni bezpečne zaistená, aby sa zabránilo jej úplné
vytiahnutie.
• Špirála MAXCORE® je odolná voči skrúteniu a je určená pre
prevádzku s vŕtačkou s otáčacím výkonom do 500 ot / min.
• Technológia posuvu AUTOFEED® umožňuje automatický posuv špirály
do kanalizácie.
• Stlačte spúšť a otáčajte bubnom pre čistý odtok bez neporiadku.

Výkonná, kompaktná a všestranná čistička PowerClear™, čistí bez
námahy upchaté odtoky vaňových, sprchových alebo umývadlových
systémov od priemeru 20 mm (3/4”) do 40 mm (11/2”).
• 2-smerný autoposuv AUTOFEED® – udržuje čisté ruky a bezdotykový
posuv čistiacej špirály vpred i vzad.
• Spoľahlivá špirála s vnútornou výplňou – pre dlhú životnosť, zvýšenú
pevnosť a odolnosť proti skrúteniu.
• Priehľadný kryt – umožňuje obsluhe sledovať dispozičné množstvo
špirály v cievke.

ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Kat. č.

57043

€ 69,-

MOTOROVÁ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Kat. č.

59143

€ 222,RIDGID.COM
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KJ-3100

KJ-1590 II

• Pre 50 – 250 mm potrubia.
• Výkonný (16 HP) benzínový motor s ručným štartovaním; 4-taktný.
• Hlava čerpadla z kujnej mosadze odolná voči korózii.
• Masívna oceľová cievka s 61 m dlhou hadicou o priemere ⅜”.
• Pracovný tlak 205 bar a prietok 21 l/min pre rýchle a účinné líniové
čistenie.

• Pre 32 – 150 mm potrubia.
• Výkonný 2,2 kW motor s ochranou proti preťaženiu.
• 3-piestové čerpadlo s pulzným cyklom.
• Praktické uloženie el. prívodu.
• Pracovný tlak 90 bar a prietok 15 l/min pre rýchle a účinné líniové
čistenie.
• Masívna oceľová cievka s 20 m dlhou hadicou o priemere ¼”.

MOTOROVÁ VODNÁ VYSOKOTLAKÁ
ČISTIČKA

Kat. č.

37413
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€ 6.189,-

ELEKTRICKÁ VODNÁ VYSOKOTLAKÁ
ČISTIČKA

Kat. č.

35511

€ 2.799,-

Robustné liatinové telo
(spoľahlivé a odolné pre použitie v
náročných podmienkach)

Tiahlo spojky s okamžitým záberom
(dokonalá kontrola nad špirálou, spojka
s rýchlym záberom)

Spoľahlivý a
jednoducho
použiteľný

Maznica
(pre základnú
údržbu)

Rýchlospojka

Robustná
vodiaca hadica
Zabudovaný
držiak
nástrojov
(praktický,
s jednoduchým
používaním)

Izolačné tesnenie motora
(chráni motor proti nečistote)

Výkonný reverzný
indukčný motor (otáča špirálu
rýchlosťou 400 ot./min.)

prepínač
(Dopredu/Vypnuté/
Spätný chod)
(pre maximálnu bezpečnosť)

Gumové nohy
(pre maximálnu stabilitu počas prevádzky)

K-50
• Pre 20 – 110 mm potrubia.
• Najuniverzálnejšia čistička odpadových potrubí RIDGID® vhodná pre malé aj
veľké čistiace úlohy.
• Vynikajúca na použitie v drezoch, sprchách a podlahových odtokoch.
• Spojka špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu operátora
nad špirálou.
• Schopná používať špirály s tromi rôznymi veľkosťami, 8 mm, 10 mm a 16 mm.
• Dostupná s 230 V (50 Hz) reverzným indukčným motorom.
• 300 W motor otáča špirálu rýchlosťou 400 ot./min.

K-60SP
• Pre 32 – 150 mm potrubia.
• Spojka špirály s okamžitým záberom, ktorá maximalizuje kontrolu
operátora nad špirálou.
• 700 W motor s rýchlosťou 600 ot./min.
• Dodáva sa s 5 špirálami 22 mm × 4,6 m; 5 špirálami 16 mm × 2,3 m;
úložnými košmi na špirály, vodiacou hadicou a nástrojmi.

K-1500SP
• Pre 50 – 250 mm potrubia.
• Najvýkonnejšia čistička odpadových potrubí RIDGID® v ponuke.
• Jednoducho odstraňuje aj tie najtvrdšie prekážky, s ktorými sa môžete
stretnúť, vrátane koreňov stromov.
• Pri 600 ot./min. je vysoká rýchlosť čistenia to, čo tento stroj robí
výnimočným.
• Vertikálny rám obsahuje veľké polopneumatické kolesá uložené v
guľôčkových ložiskách a špirálový nosič.

K-50-6
Kat. č.

€ 1.149,-

K-50-7
Kat. č.

€ 1.253,-

K-50-8
Kat. č.

€ 1.399,-

K-60SP-SE-A25
Kat. č.

€ 1.399,-

K-1500SP A SE
Kat. č.

€ 3.069,-

11981
11991
12001

94497

45317

RIDGID.COM
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Vyrobené z vysoko
odolnej živice.

PROFESIONÁLNE NÁRADIE

Predstavujeme

ÚLOŽNÝ SYSTÉM
KANCELÁRIU
NA STAVBE

Vodo a prachotesná
ochrana prístrojov.
Profesionálne
prevedenie pre
vysoké zaťaženie.
Uzamykateľný
systém
(Zámok nie je
súčasťou dodávky)

Kovový doraz
zabraňuje
rozbitiu veka.
Kat. č.

€ 201,-

Kat. č.

€ 60,-

Kat. č.

€ 67,-

Kat. č.

€ 113,-

54358

PRO TOOL TOP ORGANIZÉR
Ľahké uloženie a výber malých dielov a príslušenstva.
Obsahuje: 6 vyberateľných košíkov, 2 oddeľovače, pre bežné
pracovné potreby

54338

PRO MEDIUM TOOL BOX
Široké možnosti na uloženie elektrického náradia,
ručného náradia a príslušenstva.

54343

Obsahuje: 2 postranné madlá, 1 centrálne madlo, držiak na
uchopenie malých nástrojov.

PRO MOBILE TOOL CART S PODVOZKOM
Široký úložný priestor. Uzamykateľný systém
uskladnenia. Odnímateľné veko

Obsahuje: stabilné teleskopické kovové madlo, terénne
kolieska, integrovaný nástrojový panel.

19
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54348

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE
LISOVANIE

Strana 2-3

43238

RP 340-B

43283

RP 340-C

59198

RP 240

RP 240 Sada + lisovacie čeľuste V15-22-28

59158

RP 241

RP 241 Sada + lisovacie čeľuste V15-22-28

Systém Compact2

Sieťový lisovací nástroj – 220 V sieťový adaptér + kufor

47163

Kamerový systém rM200A
Max a CS6x

Súprava systému rM200A Max s monitorom CS6x + 230 V 4,0 A
inovatívna lítiová batéria + 230 V inovatívna lítiová nabíjačka + kufor

40793

microDrain™
D65S sonda & CA-350

Systém microDrain D65S/CA-350 – 65’ (20 m) microDrain so sondou +

40803

microReel™
L100 a CA-350

19243

Navitrack
Scout® lokalizátor

Strana 4
–

STRAPLOCK Gurtňový fixačný prípravok (80-220 mm)

ODREZÁVAČE RÚROK A ÚKOSOVAČE

Strana 4, 6

57018

C15/22

60668

C28

15 + 22 mm C-Profilový rezák Cu rúrok

55098

B-500

Mobilný úkosovač s 30° reznou hlavou (230 V, CE)

49303

B-500

Mobilný úkosovač s 37,5° reznou hlavou (230 V, CE)

55093

B-500

Mobilný úkosovač s 45° reznou hlavou (230 V, CE)

690-I
Ručný závitorezný stroj
300AAC

50697

300 Compact

20215

1233-3”

28098

K-400AF s C32 IW

Stroj s rukavicami na čistenie odpadových potrubí RIDGID + AUTOFEED

28103

K-400AF s C45 IW

Stroj s rukavicami na čistenie odpadových potrubí RIDGID + AUTOFEED

36033

K-45AF

36043

K-45AF-5

57043

POWER-SPIN+™

Ručná čistička so súdkovitým nástrojom

59143

POWERCLEAR™

Motorová odtoková čistička ¾” – 1½” (20 mm – 40 mm), 230 V

37413

KJ-3100

špirála + súprava nástrojov T-260

vnútorným bubnom

230 V, 25 – 60 Hz, univerzálny
(10 mm) špirálu + prenosný kufor
230 V, 50 – 60 Hz, univerzálny
230 V, 50 Hz, indukčný (BSPT)

OHÝBANIE A REZANIE

Strana 8

42468

Hydraulická ohýbačka
HBO382

42473

Hydraulická ohýbačka
HBO382E

35511

KJ-1590 II

36518

Hydraulická ohýbačka
HB382

11981

K-50-6

Stroj s adaptérom A-17-A + súprava špirály A-30

39243

Hydraulická ohýbačka
HB382E

11991

K-50-7

Stroj s adaptérom A-17-B + súprava špirály A-30

12001

K-50-8

26641

Píla na rezanie za sucha
590L

Píla na rezanie za sucha 230 V 50 Hz

Stroj s adaptérom A-17-A + adaptér A-17-B +
súprava špirály A-30

94497

K-60SP-SE-A25

Stroj s rukavicou na čistenie odpadových potrubí RIDGID +
súprava nástrojov A-61 + súprava špirály A-62 + súprava špirály a
nástrojov A-25

26721

Ručný vŕtací stroj HC-2W

HC-2W, ručný vŕtací stroj na vŕtanie za sucha a mokra,
230 V, PRCD

45317

K-1500SP A SE

34511

Motor RB-3W

Ručný vŕtací pohon na vŕtanie za sucha a mokra RB-3W,
230 V, PRCD

Stroj s rukavicou na čistenie odpadových potrubí RIDGID A-1 +
montážny kľúč A-12 + zadná vodiaca hadica A-34-12 + súprava
nástrojov SE

34501

Vŕtací systém RB-3W

35091

Vŕtací systém
RB-214/3

46783

Vodná tlaková pumpa

na čistenie trysiek + HW-30 umývací nadstavec + tryska na rezanie
koreňov Root Ranger + hadica s rýchlospojkou HF-4

VŔTANIE

Doporučené predajné ceny platné od 1. januára 2019. Ceny podliehajú zmenám. Všetky ceny sú bez DPH.

Stroj s mechanizmom AUTOFEED + vodiaca hadica + montážna konzola

špirála + súprava nástrojov T-260

230 V, 25 – 60 Hz, univerzálny, automatické mazanie

1224-4”

26107

Strana 15-18

K-40AF

Strana 9

SKLADOVANIE

Pohon RB-3W, 230 V + stojan + kotviaca súprava

Strana 19

54338

Pro Tool Top Organizér

Rozmery (L × W × H): 56.4 × 35 × 16.5 cm, hmotnosť: 3.6 kg,
kapacita: 14.5 l, 45 kg

54343

Pro Medium Tool Box

Rozmery (L × W × H): Box 56.4 × 35 × 31 cm, hmotnosť: 4.6 kg,
kapacita: 36 l, 60 kg

54348

Pro Mobile Tool Cart
s podvozkom

Rozmery (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 48 cm, hmotnosť: 8 kg,
kapacita: 56 l, 75 kg

54358

Profesionálne náradie
Úložný systém

Sada, zahŕňa vyššie uvedené obj. č.: 54338, 54343, 54348
Rozmery (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm, hmotnosť: 16.2 kg,
kapacita: 106.5 l, 180 kg

RB-214/3, 230 V pohon + stojan + kotviaca súprava + kľúče
10 l / 6 barov

KONTROLA, MERANIE A INŠPEKCIA

Strana 10-11

36163

micro CD-100 Detektor horľavých
plynov

37428

micro CM-100 Digitálny kliešťový
multimeter

40043

micro CA-25 Inšpekčná kamera

37423

micro DM-100 Digitálny multimeter

38758

micro CL-100 Samonivelačný krížový
laser

37438

micro HM-100 Merač teploty a vlhkosti

36158

micro LM-100 Laserový merač
vzdialenosti

36798

micro IR-200 Bezdotykový infračervený
teplomer

DISTRIBÚTOR

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA
Na vady materiálu a
výrobné vady

Bližšie informácie nájdete na adrese
RIDGID.com/warranty
RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez
upozornenia alebo úpravy dokumentácie.
Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID®
alebo navštívte stránku RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky
spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky
ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.
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FY18 134TA_SK

13191

Lokalizátor Navitrack Scout s prenosným kufrom + povrchové značky a
svorka + 4 batérie typu C

71742
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44933

Cievka microReel L100/CA-350 – 100’ (30 m) microReel L100 so
sondou + mikro kamera CA-350 a 12 V lítiová batéria

a vnútorným bubnom

REZANIE ZÁVITOV
600-I
Ručný závitorezný stroj

Súprava systému Compact2 s monitorom CS6xPak + 230 V 4,0 A
inovatívna lítiová batéria + 230 V inovatívna lítiová nabíjačka

ČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

28 mm C-Profilový rezák Cu rúrok

44878
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48118

HASÁKY
42478

KONTROLA A LOKALIZÁCIA

Batériový lisovací nástroj – 18 V 2,0 A inovatívna lítiová batéria +
230 V inovatívna lítiová nabíjačka + kufor

