ESSENTIALS
2021-2022

CYCLES

BEZ UHLÍKOVÁ
MOTOROVÁ TECH

> 100 TISÍC
LISOVACÍCH CYKLŮ

ŽÁDNÝ SERVISNÍ
INTERVAL

BEZ
PŘERUŠENÍ

ant Profitools s.r.o.
Autorizovaný distributor RIDGID
www.ridgidtools.cz
info@antprofitools.cz
+421 774 043 048

ROZSAH:
12 – 108 mm

RP 350
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NOVINKA!

O 5% lehčí, 6 cm kratší
než RP 340, nová bez
uhlíková RP 350 nabízí
dokonalou rovnováhu a
uživatelský komfort
přičemž posouvá výkon
nástroje a rychlost
lisování na další úroveň.

FI
R S T

BUDOUCNOST LISOVÁNÍ
JE ZDE

BEZ UHLÍKOVÁ MOTOROVÁ TECHNOLOGIE.

LISOVACÍ
RP 350 STANDARDNÍ
NÁSTROJ 32 KN

BEZ UHLÍKOVÁ
MOTOROVÁ
TECH

> 100 TISÍC
LISOVACÍCH
CYKLŮ

CYCLES

S NAPÁJECÍM SÍŤOVÝM ADAPTÉREM, 5 M

RP 350-C*

67123

+ M15-22-28

69813

39.353 Kč
48.098 Kč

UŽIJTE SI PLNĚ VLASTNOSTÍ DALŠÍ

BATERIOVÉ NAPÁJENÍ

RP 350-B**

67088

+ M15-22-28

69823

44.255 Kč
52.470 Kč

* Všechny sady RP 350-C jsou dodávány s pohonem RP 350, síťovým daptérem
(5 m) a přepravním kufříkem.
** Všechny sady RP 350-B jsou dodávány s pohonem RP 350, baterií 1 × 18 V
2,5 Ah, 230 V rychlonabíječkou a přepravním kufříkem.

NEKONEČNÁ OTOČNÁ
HLAVA
Kompletní nabídku sad
naskenujte zde

Nekonečná otočná hlava
(> 360°) pro nekonečnou
flexibilitu na pracovišti. Lisování
z libovolné pozice-úhlu!

CHYTRÁ GENERACE
Bluetooth 5.0 umožňuje nástroji
mnoho chytrých funkcí, jsou
přístupné prostřednictvím naší
bezplatné aplikace RIDGID Link.

POKROČILÉ LED
ROZHRANÍ
4 barevně označené LED panely
schopné okamžitě poskytnout
kritické nástrojové informace

RIDGID.COM
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ROZSAH:
12 – 108 mm

RP 351
RIDGID® STRUTSLAYR™ umožňuje
stříhání profilů ve skvělé obchodní
kvalitě bez otřepů za méně než
5 sekund. Žádné jiskření jako při
obrušování nebo řezání. Plně
kompatibilní s lisovacími nástroji
RIDGID 32 kN (RP 350, 351, 340 a
RP 330).

Bez uhlíkový lisovací nástroj
RP 351 v inline provedení
je navržen pro rychlé a
kontinuální operace ve
stísněných prostorech.
Optimálně vyvážený pro
použití jednou rukou a snížení
únavy na pracovišti.

STRUTSLAYR™ PROFILOVÁ
STŘÍHACÍ HLAVA

Sada

64053
64058

StrutSlayR hlava +
matrice + kufr (pro profily
21 × 41 mm)
StrutSlayR hlava +
matrice + kufr (pro profily
41 × 41 mm)

| 24.645 Kč
| 24.645 Kč

ŽÁDNÝ SERVISNÍ INTERVAL.

ŽÁDNÝ SERVISNÍ
INTERVAL

BEZ
PŘERUŠENÍ

LISOVACÍ
RP 351 STANDARDNÍ
NÁSTROJ 32 KN
S NAPÁJECÍM SÍŤOVÝM ADAPTÉREM, 5 M

RP 351-C*

67263

GENERACE RP 350 / RP 351:

+ M15-22-28

69833

39.353 Kč
48.098 Kč
BATERIOVÉ NAPÁJENÍ

RP 351-B**

67228

18 V 2.5 Ah Li-Ion
#56513
18 V 5.0 Ah Li-Ion
#56518
Síťový adaptér (5 m kabel)
#43338

+ M15-22-28

69843

44.255 Kč
52.470 Kč

* Všechny sady RP 351-C jsou dodávány s pohonem RP 350, síťovým
adaptérem (5 m) a přepravním kufříkem.
** Všechny sady RP 351-B jsou dodávány s pohonem RP 350, baterií
1 × 18 V 2,5 Ah, 230 V rychlonabíječkou a přepravním kufříkem.
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PLNÁ NABÍDKA 32 KN ČELISTÍ!

PLNÝ NAPÁJECÍ PŘÍSTUP!

Ucelená řada originálních RIDGID 32 kN
lisovacích čelistí, kroužků a mezičelistí (M,
V, TH, U). Navštivte RIDGID.eu pro úplný
seznam lisovacích čelistí a příslušenství pro
RP 350/351.

Buď použijte RP 350/351 s 18 V Li-Ion
bateriemi RIDGID, síťovým napájecím
adaptérem (kabel 5 m), nebo s 18 V Makita
LXT bateriemi.

RIDGID.COM

Kompletní nabídku sad
naskenujte zde

KOMPAKTNÍ

19 kN

NOVINKA!

KAPACITA:
12 – 40 mm

RP 219
PLNÝ PŘÍSTUP…
…V NEJOMEZENĚJŠÍCH
PROSTORECH

…NA KRITICKÉ
NÁSTROJOVÉ INFORMACE

…NA CELOU ŘADU
19 kN LISOVACÍCH ČELISTÍ
M-V
12-35 mm

TH-U-G-RF
12-40 mm

ULTRA TENKÉ
INLINE PROVEDENÍ

HMOTNOST POD
2,0 KG
OLED

PLNĚ FLEXIBILNÍ
350° OTÁČENÍ HLAVY

Bluetooth

…PRO NAPÁJENÍ
Z VÍCE ZDROJŮ

…PRO SUPER RYCHLÉ
LISOVÁNÍ
3 sec.

RIDGID.COM
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KONTROLA LISOVACÍHO TLAKU!
RP 219 je vybaven integrovaným tlakovým senzorem, který snímá ten nejdůležitější prvek
vaší lisovací úlohy: dostatečně silný tlak a 100% spolehlivé zalisování!
RP 219 sleduje každý jednotlivý lisovací cyklus a varuje v případě jakékoli poruchy.

Vyberte RP 219 a stiskněte Press-CHECK!…

…PRO KLID V DUŠI!

SERVISNÍ INTERVAL:
32.000 CYKLŮ!
Žádné časové omezení! Nejnižší provozní náklady!
S RP 219 si nemusíte dělat starosti s ročním servisním předpisem a vysokými servisními
náklady. Se servisním intervalem 32 tisíc cyklů a bez „časového omezení“ vám
RP 219 nabízí: nejnižší náklady na provoz.

RP 219 19 KN KOMPAKTNÍ LISOVACÍ NÁSTROJ
BEZ LISOVACÍCH ČELISTÍ
Kat. č

69073

25.970 Kč

+ M15-18-22
Kat. č

69078

+ M15-22-28

34.424 Kč

+ V15-18-22
Kat. č

69088

Kat. č

34.424 Kč

Kat. č

Kat. č

69093

34.424 Kč

+ U16-20-25

34.424 Kč

+ G16-20-26

69123

34.424 Kč

+ V15-22-28

+ TH16-20-26

69103

Kat. č

69083

34.424 Kč

Kat. č

69108

34.424 Kč

+ S VLOŽKOVOU ČELISTÍ +
VLOŽKY RF16-20-2
Kat. č

69128

34.424 Kč

Všechny sady RP 219 obsahují přepravní kufřík, 1× 2,5 Ah Li-Ion baterii,
1× 230 V rychlou nabíječku a 1× nabíjecí kabel do auta.
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KOMPAKTNÍ

KAPACITA:
12 – 35 mm

24 kN

RP 240

PISTOLOVÉ PROVEDENÍ
RUKOJETI
Pro skvělé vyvážení lisu a
ergonomické držení!

KDYŽ JI VEZMEŠ,
UŽ JI NIKDY NEODLOŽÍŠ

MICRO

NEJLEHČÍ A NEJKOMPAKNĚJŠÍ LISOVACÍ
NÁSTROJE VŠECH DOB!

RP 240 / 241

RP 240
Kat. č

RIDGID® RP 240 a 241 perfektní
pocit ve vašich rukách. Snížili jsme
hmotnost a zkrátili délku, abychom
dosáhli lepší vyvážení lisu. Přidaná
Bluetooth kompatibilita přináší množství
inovativních, moderních funkcí. Když máš
před sebou dlouhý den, plný lisování,
sáhni po stroji, který je pohodlný od
prvního až do posledního zalisování.

NYNÍ S BEZDRÁTOVÝM
PŘENOSEM!
Technologie Bluetooth® a bezplatná
aplikace pro okamžitou diagnostiku
nástrojů.

59198

38.425 Kč

*včetně 3 ks kompaktních čelistí
& 2× 12 V 2.5 Ah Li-Ion baterie

RYCHLÉ ZALISOVÁNÍ
ZA 4 SEKUNDY!

VELKÉ LED
OSVĚTLENÍ

RIDGID.COM

6

KAPACITA:
12 – 35 mm

RP 241
INLINE PROVEDENÍ STROJE
Otevření lisovací čelisti a
aktivace spoušťe stejnou
rukou, ušetříte čas a námahu!

O LISOVÁNÍ
JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
JEDNOU RUKOU

Pro nabídku našich lisovacích čelistí a
příslušenství navštivte prosím
náš web RIDGID.COM

RP 241
Kat. č

59158

38.425 Kč

*včetně 3 ks kompaktních čelistí
& 2× 12 V 2.5 Ah Li-Ion baterie

PŘÍSTUP DO
NEJTĚSNĚJŠÍCH MÍST!
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SERVISNÍ INTERVAL
Teprve po 32.000 cyklech!

INOVATIVNÍ LITHIOVÁ
BATERIE

PC 116
NOVINKA!

PŘENOSNÝ DĚLÍCÍ STROJ NA TRUBKY
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

• Poskytuje konzistentní a přesné dělení široké
škály potrubních materiálů až do průměru 41/2",
což z ní činí ideální přenosnou řezačku pro
každodenní použití;
• Šetří čas a námahu díky rychlému nastavení a
provozním funkcím;

PC 116
STROJ NA DĚLENÍ TRUBEK

• Lze ji snadno přenášet na staveniště nebo pro
každodenní použití v dílně.

4.5"
VELKÝ ROZSAH

VŠESTRANNÝ,
PRO RŮZNÉ
MATERIÁLY

LEHKÝ,
POUZE 14 KG

BEZ JISKER,
ŘEZÁNÍ ZA
STUDENA

VYSOCE PEVNÉ
LEGOVANÉ ŘEZNÉ
KOLEČKA

RYCHLEPŘESTAVITELNÝ
MECHANISMUS

RYCHLÉNASTAVENÍ
ROZSAHU

ČISTÝ A
HLADKÝ ŘEZ

RIDGID.COM
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Rychlo posuv a
uvolnění řezného kolečka

Rukojeť pro
snadný transport

Čep pro výměnu
řezného kolečka
bez použití nářadí

Měřící
stupnice

Řezné
kolečko

Odhrotovač

Hák pro navinutí
kabelů

I-Vypnutí 0
II-Zapnutí 1

Rychlý přepínač
pro nastavení
rozměru roury

Nožní spínač pro
externí ovládání
stroje

1

2

3

4

Stolní
montážní patky

Uložení náhradního
kolečka

Perfektní řez pro VŠECHNY APLIKACE!

NEREZOVÁ OCEL

MĚĎ

HLINÍK

UHLÍKOVÁ OCEL

PVC/PLAST

VÍCEVRSTVÉ

TECHNICKÉ ÚDAJE:

9

Řezná kapacita

Trubky 12 - 116 mm (½ "- 4½") (vnější průměr)

Tloušťka stěny trubky

Max. 3 mm (kovové trubky); max. 6 mm (plastové trubky)

Odhrotovací kapacita

Do 54 mm (2") s volitelným příslušenstvím

Motor

230 V, 50/60 Hz, 705 W, univerzální

Rychlost otáčení válců

190/363 otáček za minutu

Hmotnost

14 kg

Rozměry

29,5 × 23,9 × 40,3 cm (D × Š × V)

Další funkce

Měřící stupnice

RIDGID.COM

PC 116
Kat. č

70003*

28.488 Kč

* Zahrnuje 2 řezné kolečka s ložisky pro
kovy a plasty (modely E850, E855)

C-STYLE

STRAPLOCK

ODŘEZÁVAČE TRUBEK

KURTOVÝ FIXAČNÍ PŘÍPRAVEK

C-Profilový, automatický odřezávač
měděných trubek
Řezáky RIDGID typu C dělí měděné trubky průměrů Ø 15 + 22,
nebo 28 mm a nabízejí jedinečné funkce, které dávají dělení měděných
trubek zcela novou úroveň.
• Model C15 + 22 je prvním C-Profilovým odřezávačem na světě
s možností dělení dvou dimenzí měděných trubek 15 a 22 mm
s unikátní funkcí “rychlé změny rozměru”.
• RIDGID X-CEL® čep pro rychlou výměnu řezného kolečka bez
použití nářadí nebo demontáže.
• Funkce uchopení pro rychlý nářez a pružně uložené řezné
kolečko pro konstantní přítlak na trubku.
• Unikátní sloty pro šroubovák po obvodě nástroje k páčení u
řezání v těsných prostorech.

Bezpečně uchopí plastové potrubí od 80 do 220 mm (3" – 8"),
síla uchopení umožňuje spolehlivou manipulaci ve všech směrech.
Usnadňuje instalaci a údržbu velkoprůměrových potrubních systémů.
• SPOLEHLIVOST: Specializovaná kurta zajišťuje maximální přilnavost
a minimalizuje poškození (poškrabání).
• RYCHLOST: Rychlá změna velikosti uchopení při změně rozměru
potrubí s bleskovým přestavením.
• FLEXIBILITA: Vhodný pro všechny rozměry plastových trubek a
tvarovek v rozsahu od 80 mm do 200 mm (3" – 8").

2
Rozměry
v1

C15/22
Kat. č

57018

848 Kč

C28
Kat. č

60668

663 Kč

Kat. č

42478

901 Kč

RIDGID.COM
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600-I & 690-I

RUČNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE
Ideální pro údržbu a opravy projektů!

Ergonomicky
tvarované držadlo
a profilovaný úchop
poskytují optimální
kontrolu.

Šroubovací kryty
uhlíků zlepšují
možnost servisu.

Otevřeno
Zavřeno

Odolná litinová
převodovka a plastové
tělo ze zesíleného
sklolaminátu zlepšují
životnost stroje.

Otevřeno
Náhon

600-I
Kat. č

44878*
Řezné hlavy s rychlým
nasazením vám pomůžou řezat
závit na trubkách rychleji a
snadněji než kdy před tím.

Opěrné rameno se dvěma
čelistmi zajišťuje lepší
uchopení a vyšší bezpečnost
při provozu.

690-I
Kat. č

44933*

Systém rychlého
uvolnění vám
pomůže vyhnout se
zbytečným obtížím
při instalaci a
výměně závitořezné
hlavy (pouze u
690-I).

19.875 Kč

29.124 Kč
* Kompletní sady s
pohonem, hlavami,
opěrnou vidlicí a kufrem.

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Věděli jste?

„Často potřebujeme provést opravy na stávajících instalacích ve starších
budovách – a ty téměř vždy vyžadují řezání závitů. I když dáváte přednost
modernějším způsobům, stále budete potřebovat závitořezný stroj ke spojování ocelových trubek pro plynové či vodovodní a topenářské instalace.“

• Se závitořeznými stroji RIDGID® můžete připravit nejširší
škálu trubek pro nespočetné množství úkolů: černé, galvanizované a plastem potažené trubky, měděné**, z nerezové
oceli, energovody a tyče až do klasifikace 30 Rockwell C.
• S ručním elektrickým pohonem RIDGID® 700 a děličkou
258XL můžete dělit potrubí až do průměru 12”.

Dirk Peytier – vlastník instalatérské firmy a národní předseda řemeslnické unie topenářů, instalatérů, vzduchotechniků a přidružených
řemesel v Bruselu.
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** Po přidání válcovacích profilů 916 a 918

JEDNODUCHÁ CESTA PRO PERFEKTNÍ ÚKOS
ÚSPORA ČASU

12" (300/11 mm) ocelová
roura, nastavení a úkos v
čase do 2 minut

VŠECHNY DIMENZE
ÚKOSOVÁNÍ
(min 3½")

BEZ PLAMENE A
JISKŘENÍ

BEZ BRUSNÉHO PRACHU S
VĚTŠÍ TŘÍSKOU A V KRATŠÍM
CYKLU, MOBILNÍ
váží pouze 24 kg

EXTRÉMNĚ KOMPAKTNÍ
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(D × Š × V)

B-500

MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ
• Kapacita: roury 3½" (100 mm) a větší, pásovina, plotny, ocel a nerezová ocel.
• Pro sílu stěny: min 4,8 mm / max 12,7 mm.
• Úkos: 30°, 37.5° & 45°.
• Řezná hlava: vhodná pro většinu ocelových slitin a nerezové ocele.
• Šířka záběru: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm krocích.

s 30° řeznou hlavou,
230 V
Kat. č

55098

118.455 Kč

s 371/2° řeznou hlavou,
230 V
Kat. č

49303

118.455 Kč

s 45° řeznou hlavou,
230 V
Kat. č

55093

118.455 Kč

300AAC
• ⅛ – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
• Výkon pro silnou zátěž na pracovišti, prověřený 40 lety zkušeností.
• Přenosnost a univerzálnost s kompaktními rozměry.
• Ideální k použití spolu s drážkovači RIDGID®.
• Dodává se jako komplet s 2" závitořeznou hlavou, řeznými noži,
odhrotovačem, řezákem, automatickým systémem mazání model 330 a
5 l oleje RIDGID®.

Kat. č

13191

105.735 Kč

RIDGID.COM
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1224-4"
• Referenční model pro řezání 4" závitů.
• Dobře funguje v prostředí s kolísavým
napětím.
• Dodává se jako komplet se
závitořeznými hlavami 2" a 4",
řeznými noži, odhrotovačem, řezákem
a 5 l oleje RIDGID®.
Kat. č

300

26107

COMPACT
• ⅛ – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
• Snadná přeprava a rychlé ustavení na stojanu 250.
• Nejuniverzálnější a nejpřenosnější konstrukce stroje
RIDGID®.
• Samočinný systém mazání s nastavitelným průtokem.
• Výkon 1700 W pro trvalý chod.
• Dodává se jako komplet se závitořeznou hlavou
2", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5l oleje
RIDGID®.

Kat. č

50697

13
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105.735 Kč

190.535 Kč

1233-3"
• Jeden z nejlehčích a nejrychlejších 3"
závitořezných strojů na světě.
• Funguje skvěle i v prostředích s
kolísavým napětím.
• Dodává se jako komplet se
závitořeznými hlavami 2" a 3",
řeznými noži, odhrotovačem, řezákem
a 5 l oleje RIDGID®.
Kat. č

20215

135.124 Kč

OHÝBÁNÍ A ŘEZÁNÍ
Přesnost stejně jako maximální doba životnosti, rychlost, manévrovatelnost, přenosnost, minimální únava
obsluhy jsou na seznamu důležitých bodů každého
profesionála. Posledních dvacet let byla společnost
RIDGID® vždy systémovou volbou pro studené ohýbání
černých a galvanizovaných ocelových trubek aplikovaných:
· Projekty infrastruktury, jako jsou ocelová zábradlí,
kovová schodiště a ocelové stavby;
· Příprava potrubí pro protipožární ochranu, vodovodní,
vytápěcí a plynové instalace;
· Průmyslové systémy, které vyžadují 90° ohyby, jako
jsou parní kotle, plynové kompresory či tepelné výměníky.

Věděli jste?
• Můžete použít ohýbačky RIDGID® v prostředí s
provozní teplotou v rozsahu -10 až 50° C.
• S hydraulickými ohýbačkami RIDGID® můžete
ohnout ocelové trubky s tloušťkou stěn v rozsahu
2,2 mm až 7,6 mm.
• Pila na suché řezání 590-L je také vybavena aretací
vřetena pro snadnou výměnu kotouče.

HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA

590L

Manuální a elektro-hydraulické ohýbačky pro přesné
ohýbání standardních plynových trubek až do průměru
2" za studena.

HBO382
Kat. č

42468

HB382
Kat. č

36518

HBO382E
Kat. č

42473

HB382E
Kat. č

39243R

VÝKONNÁ PILA
PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ
Systém rychloupevňovacích čelistí
zajišťuje rychlý provoz. Výkonný 2.200 W
motor v kombinaci s rychlostí 1300 otáček
za minutu “Naprázdno”, dělá z 590L
nejlepší sucho-řeznou pilu pro rychlé a
čisté řezání různých materiálů a profilů.

44.255 Kč
30.210 Kč
69.165 Kč
53.795 Kč

Kat. č

26641

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ
ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Kat. č

54358

22.128 Kč

1× originální
pilový kotouč
RIDGID v balení
zdarma

Přepravní úložný systém je tou volbou profesionálů, mít vždy
po ruce ten správný nástroj, který právě potřebují.
• Vyrobeno z vysoce odolné pryskyřice.
• Vodo a prachotěsná ochrana přístrojů.
• Profesionální provedení pro vysoké zatížení.
• Uzamykatelný systém (Zámek není součástí dodávky)
• Kovový doraz zabraňuje rozbití víka.

5.804 Kč
RIDGID.COM
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HC-2W

HC-2W / RB-3W

RUČNÍ JÁDROVÉ VRTAČKY
10 mm

HC-2W
Kat. č

26721

10 mm

1/2"
BSP

132 mm

20.935 Kč

162 mm

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

RB-3W Pohon
Kat. č

34511

29.813 Kč

Vrtací systém
RB-3W
Kat. č

47.674 Kč

RB-3W

34501

RB-214/3

RB-214/3

10 mm
350 mm

VRTACÍ SYSTÉM

RB-214/3
Kat. č

35091

1-1/4"

82.945 Kč

VODNÍ TLAKOVÁ PUMPA
• Nerezová nádrž. Objem: 10 l. Tlak: 6 bar.
• Čerpadlo, hadice a spojovací díly.
Kat. č

46783

5.274 Kč

VRTÁNÍ
Systém jádrové vrtačky RIDGID® HC-2W a
RB-3W vždy odvede svou práci, ať se jedná o vrtání
do tvrdých či měkkých materiálů, vrtání na sucho či
na mokro nebo vrtání malých či velkých průměrů.
RIDGID® RB-214/3 je lehký, profesionální, vrtací
systém pro přesné jádrové vrtací aplikace v železobetonu, zdivu, žáruvzdorných, asfaltových, kamenných a jiných materiálech.

Věděli jste?
• Při suchém vrtání otvorů o průměru nad 82 mm
se pro přesné vrtání doporučuje používat vodicí
spirálový vrták a příslušný držák (52566) .
• Při vrtání do velmi tvrdých materiálů (např. dlaždic) se doporučuje předvrtání pomocí systému
vyměnitelného hrotu.
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MICRO CA-150

MICRO CA-350

MICRO CA-350X

Umožňuje provádět podrobnější vizuální kontroly
v ještě hůře přístupných místech.
• Komfortní jednoruční rukojeť pro stálou
kontrolu při manévrování s kamerou.
• Velký 3,5" barevný displej umožňuje rychlou
diagnózu ve stísněných, těžko přístupných
prostorech.
• Osvětlení tmavých prostorů pomocí 4 LED diod
zabudovaných do voděodolné kamerové hlavy.
• Záznam až 20 statických snímků během
inspekce pro pozdější přehrávání na obrazovce.

Jednoduchá, rychlá prohlídka a dokumentování s
novou RIDGID micro CA-350 inspekční kamerou,
nyní s inovovanou RIDGID 12 V Li-ion baterií s
mnohem delší výdrží a rychlejším nabíjením.
• Snadný záznam statických snímků a videa při
řešení problémů i v těžko přístupných místech.
• Komfortní pistolové provedení, velký displej a
snadno ovladatelné rozhraní.
• Osvětlení tmavých prostor se čtyřmi jasnými
LED diodami na vodotěsné hliníkové kamerové
hlavě.

Nová micro CA-350x inspekční kamera s Wi-Fi™
a Bluetooth™ pro okamžité sdílení snímků /
videa a následné prohlížení na dalším monitoru!
• Snadný záznam statických snímků a videa při
poruchách na těžko přístupných místech.
• Komfortní, ergonomické provedení rukojeti,
velký displej, nejlepší kvalita obrazu ve své
třídě a snadno použitelné rozhraní.
• Osvětlení tmavých prostor čtyřmi jasnými LED
diodami na robustní hliníkové kamerové hlavě
a kabelu o délce 90 cm (s možností prodloužení
prodlužovacími kabely až do 9 m).
• 12 V inovovaná lithiová baterie a nabíječka
pro delší provozní dobu bez přerušení a rychlé
nabíjení baterie.

INSPEKČNÍ
KAMERA

Kat. č

36848

6.095 Kč

INSPEKČNÍ
KAMERA

INSPEKČNÍ
KAMERA

Kat. č

55903

13.780 Kč

Kat. č

63888

16.563 Kč

KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE
RIDGID nabízí celou řadu přístrojů k měření, kontrole a inspekci pro:
• provádění rychlé vizuální kontroly v těžko přístupných místech;
• rychlé zjištění úniku plynu v instalacích;
• přesné měření vzdálenosti, teploty a vlhkosti;
• řešení elektrických závad;
• provádění nivelačních a vytyčovacích prací.

Věděli jste?
• že kromě zemního plynu (metanu), je
detektor úniku plynu MICRO CD-100
také schopen detekovat mnoho dalších
hořlavých plynů, jako je vodík, propan,
etanol a amoniak?
• že digitální multimetr MICRO DM-100 je
vodě odolný a odolný proti pádu?
• že všechny měřící, kontrolní a inspekční
přístroje RIDGID, zahrnují baterie a kufříky?

MICRO CA-25

INSPEKČNÍ
KAMERA

Tato kamera s hliníkovou 17 mm kamerovou
hlavou a s 4 ultra jasnými LED diodami nabízí
vynikající kvalitu obrazu na 2,7" barevný
LCD displej. Digitální otáčení obrazu o 180°.
K dispozici je také video výstup pro přenos
živých obrázků do externích zařízení.
• Displej: 2,7" LCD barevný,
rozlišení 320×240.
• Dosah kabelu: 120 cm (bez možnosti
prodloužení).
• Osvětlení: 4 nastavitelné LED diody.

Kat. č

40043

2.624 Kč
RIDGID.COM
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MICRO CD-100

DETEKTOR
HOŘLAVÝCH PLYNŮ
• Tento detektor je vybaven ohebnou
41 cm dlouhou sondou a je navržen
ke zjišťování přítomnosti metanu,
propanu, čpavku, vodíku, zemního
plynu a dalších hořlavých plynů z
bezpečné vzdálenosti.
• Nastavitelná citlivost pro detekci i
nejnižší koncentrace plynu.
• Detekce ve trojím režimu nabízí
obsluze možnost flexibilního
systému výstrahy pomocí
vizuálního, zvukového nebo
vibračního upozornění pro každé
prostředí.
• 41 cm dlouhá sonda umožňuje
detekovat únik v omezených a
těžko dostupných prostorech.

MICRO IR-200

INFRAČERVENÝ
TEPLOMĚR
• Dva ultra ostré laserové paprsky
třídy II pro lehkou identifikaci
měřené plochy.
• Optický poměr 30:1 (vzdálenost od
měřeného objektu/průměr měřené
plochy) umožňuje přesnější
měření z větší vzdálenosti.
• Nastavitelná emisivita k
přesnému měření teploty
prakticky každého povrchu.
• Akustický a vizuální alarm vás
rychle upozorní na teploty
mimo rozsah, který jste si
nastavili(horní/dolní hranice).

Kat. č

MICRO CL-100

MICRO HM-100

SAMONIVELAČNÝ
KRÍŽOVÝ LASER

TEPLOMĚR A
VLHKOMĚR

• Jednotlačítkové ovládání, velmi
snadné použití.
• Nivelace a realizace vodorovného
vyrovnání mrknutím oka.
• Okamžité promítnutí výborně
viditelné svislé a vodorovné linky.
• Typ laseru: třída 2, 630 - 670 nm.
• Milimetrová přesnost: 0,6 mm /
1 m.
• Prodloužený interiérový dosah
30 metrů.
• Samonivelační rozsah ± 6°.
• Integrovaná otočná základna
360°.
• Stativ, laserové brýle součástí.

• Teploměr a vlhkoměr micro HM100 je profesionální zařízení se
snadnou obsluhou k přesnému
měření teploty a vlhkosti vzduchu.
• Obě naměřené hodnoty (%
relativní vlhkosti a teploty °C
nebo °F) se okamžitě a souběžně
zobrazí na dvojitém podsvíceném
displeji.
• Přístroj micro HM-100 také
automaticky vypočítá rosný
bod a psychometrickou teplotu
(mokrého teploměru), tím že jeho
snímač kapacity snadno odolává
účinkům kondenzace a vysokých
teplot, se skvěle hodí pro použití
u jakékoliv aplikace vytápění,
ventilace či klimatizace.

Kat. č

36163

Kat. č

36798

2.624 Kč

38758

2.624 Kč

2.624 Kč

MICRO LM-100

MICRO DM-100

• Kapesní provedení s výjimečným rozsahem
vzdálenosti do 70 m.
• Lasery Ultra Sharp třídy II jasně označí
měřený bod.
• Nastavitelné jednotky umožňují průběžný,
rychlý odpočet v metrech, stopách nebo v
palcích.
• Jasně podsvícený displej pro použití ve špatně
osvětlených prostorech.
• Rychlé a přesné měření plochy, objemu a
nepřímé výpočty na místě.

• Je vybaven dvojitým, pádu a vodě(1m) odolným
pláštěm s krytím IP67.
• 11 různých elektrických funkcí v rozsahu
střídavého a jednosměrného napětí a proudu
(1000 V / 10 A) a měření teploty.
• Určen pro průmyslové použití, CAT III - 1000 V
& IV - 600 V.
• Velký podsvícený LCD displej pro snadný a
jasný odečet hodnot.

LASEROVÝ DÁLKOMĚR

Kat. č

36158

2.624 Kč
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DIGITÁLNÍ MULTIMETR

Kat. č

37423

2.624 Kč

Kat. č

37438

2.624 Kč

MICRO CM-100

DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ
MULTIMETR
• Velká kapacita, měřící kleště na kabely až do
průměru 30 mm.
• Velký měřící rozsah až do 1000 A.
• Proudový rozsah AC / DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
• Jasné a přesné odečty na velkém podsvíceném
LCD displeji se sloupcovým zobrazením.
• 10 funkcí: napětí AC / DC, proud AC / DC,
odpor, frekvence, diodový a vodivostný test,
teplota.

Kat. č

37428

2.624 Kč

NOVÁ GENERACE
INSPEKČNÍCH KAMER
POSKYTUJE VYNIKAJÍCÍ JAS
A DETAILY

KONSTANTNÍ INOVACE PROSTŘEDNICTVÍM
AKTUALIZACÍ SOFTWARU ZDARMA

ZOBRAZUJE POLOHU
KAMERY V POTRUBÍ

NOVINKA!

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT M40,
S TRUSENSE™
INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM
DO VZDÁLENOSTI 40 M
Kompaktní M40 kombinuje to nejlepší ze SeeSnake Mini
a SeeSnake Compact. Přidáním technologie TruSense do
tohoto balíčku byl vytvořen velmi komplexní a snadno
použitelný inspekční kamerový systém. Středně tuhý tlačný
kabel poskytuje dobrý kompromis mezi tuhostí a schopností
procházet oblouky.
40 m středně tuhý tlačný kabel
Ideální pro rozšíření postranních linií o několik oblouků
Kompatibilita monitoru “vše v jednom” (s CS6x VERSA)
Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

KONTROLA A LOKALIZACE

Věděli jste?

Inspekční a lokalizační přístroje RIDGID® SeeSnake® a SeekTech® představují
průmyslový standard pro odolnost, vytíženost a snadné použití. Díky široké nabídce výkonných kamer, tlačných kabelů, cívek a monitorů, je systém SeeSnake
ten, který odpovídá vašim požadavkům. Každý se snadno používá a je odolný.

• Všechny inspekční videokamery RIDGID SeeSnake
pracují se všemi monitory SeeSnake.
• S kamerami SeeSnake můžete kontrolovat potrubí
o průměru 20 až 300 mm.
• Stejné externí baterie můžete použít pro všechny
monitory SeeSnake.
• Nové potrubní lokátory SeekTech SR-24 jsou
vybaveny technologií GPS a Bluetooth® pro jejich
snadnou integraci s externími zařízeními pro
záznam dat.

K dispozici je vám celá řada lokátorů a vysílačů RIDGID SeekTech, aby splnila
vaše potřeby rychlé a přesné identifikace podzemních elektrických kabelů či
vodovodních, plynovodních, ropovodních, telekomunikačních, odpadních a
kanalizačních potrubí. Každé zařízení flexibilně vyhoví různým požadavkům a
představuje ideální doplněk k inspekčnímu videovybavení RIDGID SeeSnake.

RIDGID.COM
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RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT2, VÁŠ DŮVĚRNÝ PARTNER
INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 30 M
Compact2 nabízí flexibilní tlačný kabel pro snadné protlačení přes několik těsných
oblouků. Ideální pro malé / omezené linie s těsnými oblouky, kratšími spády do hlavních
vedení.
30 m flexibilní tlačný kabel pro snadné tlačení
Kompaktní tvarový faktor
Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT C40, S
TRUSENSE™
INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM
DO VZDÁLENOSTI 40 M
Kompaktní C40 nabízí podobný výkon jako SeeSnake Compact2 a přidává do balíčku
technologii TruSense. Získejte jasně definované snímky s vysokým dynamickým
rozsahem (HDR) a funkci TiltSense která zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.
40 m flexibilní tlačný kabel
Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s úzkými oblouky
Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

SEESNAKE COMPACT M40

S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

SEESNAKE COMPACT C40

S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

SEESNAKE COMPACT2

S CS6X VERSA KAMEROVÝ SYSTÉM
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Kat. č

230.550 Kč

Kat. č

204.050 Kč

Kat. č

177.285 Kč

64213

64208

48118

D65S & CA-350

MICRODRAIN™
• Pro potrubí 30 - 75 / 100 mm*.
• Prochází 90° oblouky od 40 mm.
• Tlačný kabel 20 m.
• Lokalizační sonda 512 Hz.
• Navíc včetně jedné dobíjitelné baterie.

D65S&CA-350
Kat. č

40793

77.513 Kč

L100 & CA-350

MICROREEL™
• Pro potrubí 40 - 100 / 125 mm*.
• Prochází 90° oblouky od 50 mm.
• Tlačný kabel 30 m.
• Lokalizační sonda 512 Hz.
• K dispozici s počítadlem metrů (L100C) nebo
bez (L100).
• Navíc včetně jedné dobíjitelné baterie.
* Menší specifikace jsou platné při použití CA-350, větší specifikace
při použití spolu s monitorem SeeSnake.

L100&CA-350
Kat. č

40803

108.624 Kč
L100C&CA-350
Kat. č

40813

115.805 Kč
SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA
KAMEROVÝ SYSTÉM
• Kombinuje přenosnost a víceúčelovost pro snadné a účinné kontroly vašeho potrubí.
• Zabudovaná přepravní sada – Zahrnuje pohyblivé madlo a kolečka do jakéhokoliv terénu
usnadňující přepravu po pracovištích.
• Flexibilní tlačný kabel nové generace – Ø 7.6 mm, 61 m dlouhý.
• Úložný koš – Pohodlné uskladnění nástrojů a základního příslušenství.
• 25 mm Samovyrovnávací Kamera – Snadná navigace v potrubí.
• Zaměnitelnost – 2 typů bubnů pro rychlou a snadnou výměnu k lepší pracovní flexibilitě.
• Odolný kryt cívky – Sestaveno dle nároků RIDGID® k ochraně při každodenním používání.

Kat. č

47163

237.705 Kč

LOKÁTOR NAVITRACK SCOUT®
• Lokátor RIDGID® Navitrack Scout® je ideální ke snadné lokalizaci kamerových hlav,
sond a tlačných tyčí.
• Snadno určíte, kde je problém, který pak můžete rychle vyřešit.
• Eliminuje pochybnosti při lokalizaci díky snadno čitelné LCD obrazovce a vizuální mapě.
• K vyhledávání kamer a sond od 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz až po 33 kHz.
• Lehký a snadno použitelný lokátor.
• Když jste nad cílovým objektem, zobrazí se jeho automaticky vypočítaná hloubka.
Kat. č

19243

52.735 Kč

RIDGID.COM

20

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

K-40AF

Stroje RIDGID® k čištění odpadů, které zahrnují
jak ruční přístroje, stroje k čištění dřezů a
bubnové / sekční stroje tak tlakové čističky,
dodávají profesionálům spolehlivý výkon již
desítky let.
Kat. č

Věděli jste?
• Patentovaný obousměrný autoposuv
AUTOFEED® automaticky posouvá a vytahuje
spirálu v potrubí, čištění je tak rychlé a
snadné.
• Každý sekční stroj RIDGID je vybaven spirálovou spojkou s okamžitou odezvou, která
maximalizuje kontrolu obsluhy.
• Bubnové stroje RIDGID dodávají vysoký točivý
moment k odstranění překážek, zatímco sekční
stroje čistí pomocí vysokorychlostního řezání.
• RIDGID nabízí širokou řadu nástrojů a spirál
k čištění všeho od mastnoty po kořenové
ucpávky.

71742

22.790 Kč

• Pro potrubí 20 - 75 mm.
• Otáčí spirálu při 270 ot/min.
• Vodicí hadice a autoposuv chrání
armatury a udržuje čistotu pracoviště.
• Nožní vzduchový spínač umožňuje
obsluhu jednou rukou.

K-400AF

K-400AF s/C32IW
Kat. č

30.740 Kč

K-400AF s/C45IW
Kat. č

32.860 Kč

28098
28103

• Pro potrubí 30 - 110 mm.
• Nejpřenosnější čistič odpadů
značky RIDGID.
• Výsuvné madlo umožňuje snadné
uložení a přepravu.
• Zabudovaný přepravní vozík usnadňuje
přístup na pracoviště.
• Omezovač točivého momentu pomáhá
snižovat možné přetočení spirály.
• 380W motor otáčí spirálu při
170 ot/min.

K-45AF
• Pro potrubí 20 - 75 mm.
• Motor s variabilními otáčkami 0-600 ot/min.
• Vnitřní buben brání únikům vody a
velmi snižuje přetočení spirály uvnitř bubnu.

K-45AF
Kat. č

36033

K-45AF-5
Kat. č

36043*

9.408 Kč
12.429 Kč

*obsahuje spirálu C6 + sadu nástrojů T250 a kufřík
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NOVINKA!

PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ ČIŠTĚNÍ
TRUBEK A ODTOKŮ
Stroje RIDGID FlexShaft jsou lehké, kompaktní a vysoce efektivní stroje,
které čistí stěny trubek a odtoků o průměru 32 až 100 mm (1¼" až 4") a
do vzdálenosti až 21,3 m (70’).
Stroje FlexShaft lze také ovládat během kamerové inspekce v linii
záběru a zároveň sledovat, to co čistíte.
• Čištění od stěny ke stěně – Řetězové omílače se rozšiřují až do
úplného vyčištění potrubí.
• Současné použití kamery – Stroje FlexShaft umožňují použití kamery
během práce v potrubí.
• Zvýšení produktivity – Rychlejší nastavení a vyčištění, rychlé čištění a
bateriové pohodlí pro další časové úspory.
• Přizpůsobte svůj stroj – Celá řada řetězových omílačů, kartáčů a
příslušenství je k dispozici.

ŘETĚZOVÉ
OMÍLAČE

ŘEŤEZOVÉ OMÍLAČE S
KARBIDOVÝMI HROTY

• Všechny typy potrubí • Silnostěnné roury
• Pro měkké ucpávky • Pro měkké ucpávky,
a mastnotu
mastnotu,
kámen a kořeny

PRŮNIKOVÉ ŘETĚZOVÉ
OMÍLAČE
• Na roury s tvrdými
stěnami
• Na měkké ucpávky,
mastnotu, vodní
kámen, kořeny a
ubrousky

NYLONOVÝ KARTÁČ
• Nylonový materiál
pro jemné čištění
křehkých potrubí

NYLONOVO-OCELOVÝ
KARTÁČ
• Materiál z nylonu
a oceli na čištění a
lehké obroušení

K9-102 GLOBAL
Kat. č

27.825 Kč

K9-204 GLOBAL
Kat. č

41.075 Kč

64268

64278

RIDGID.COM
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VANY

UMYVADLA

SPRCHY

POWER-SPIN+™

POWERCLEAR™

Možnost volby dvojitého pohonu posuvu spirály umožňuje použití
vrtačky nebo ruční kliky pro rychlé odstranění ucpání.
• Čistí odtokové potrubí od průměru 20 mm do 40 mm (¾" - 1½").
• Spirála je v bubnu bezpečně zajištěna, aby se zabránilo jejímu
úplnému vytažení.
• Spirála MAXCORE® je odolná proti skroucení je určena pro provoz s
vrtačkou s otáčecím výkonem do 500 ot / min.
• Technologie posuvu AUTOFEED® umožňuje automatický posuv spirály
do kanalizace.
• Zmáčkněte spoušť a otáčejte bubnem pro čistý odtok bez nepořádku.

Výkonná, kompaktní a všestranná čistička PowerClear™, čistí bez
námahy ucpané odtoky vanových, sprchových nebo umyvadlových
systémů od průměru 20 mm (3/4") do 40 mm (11/2").
• 2-směrný autoposuv AUTOFEED® – Udržuje čisté ruce a bezdotykový
posuv čisticí spirály vpřed i vzad.
• Spolehlivá spirála s vnitřní výplní – Pro dlouhou životnost, zvýšenou
pevnost a odolnost proti zkroucení.
• Průhledný kryt – Umožňuje obsluze sledovat dispoziční množství
spirály v cívce.

ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Kat. č

57043
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1.908 Kč

RIDGID.COM

MOTOROVÁ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Kat. č

59143

6.758 Kč

KJ-3100

KJ-1590 II

• Pro potrubí 50 - 250 mm.
• Výkonný benzínový motor s ručním spouštěním o výkonu 16 koní;
čtyřtaktní.
• Korozi odolná hlava čerpadla z kované mosazi.
• Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 61 m hadice o průměru ⅜".
• Pracovní tlak 205 bar a průtok 21 l/min pro rychlé
a účinné liniové čištění.

• Pro potrubí 32 - 150 mm.
• Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
• 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
• Praktické uložení el. přívodu.
• Pracovní tlak 90 bar a průtok 15 l/min pro rychlé
a účinné liniové čištění.
• Bubnová cívka ze zátěžové oceli
s 20 m hadice o průměru ¼"
(¼" přípojka).

MOTOROVÁ VODNÍ
VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

ELEKTRICKÁ VODNÍ
VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

Kat. č

37413

185.474 Kč

Kat. č

35511

80.295 Kč
RIDGID.COM
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NOVINKA!

K-5208

ČISTIČKA NA SPOJOVANÉ SPIRÁLY
Velká síla v malém balení
• 1248 W motor otáčí 22 mm (7/8") a 32 mm (11/4") spojované spirály při 585/700 ot / min.
• O 71% menší půdorys a o 35% nižší hmotnost než srovnatelné čističky RIDGID®.
• Vyčistí odpadní potrubí 50-200 mm až do vzdálenosti 61 m (200').
Efektivita pro rychlejší dokončení
• Nastavení rozsahu spojky bez použití nářadí tak, aby vyhovovala jak spojovaným spirálám
22 mm (7/8"), tak i 32 mm (11/4").
• Přenosný spirálový systém usnadňující zavádění a vytahování spirál.
• Rozpojovací klíč Trident pro rychlé oddělení spojek čistících spirál a nástrojů (1 nástroj,
3 velikosti).
Čistota při špinavé práci
• Interní správa tekutin stroje, pro zamezení nepořádku při práci.
• Uzavřený přenosný spirálový buben pro ochranu pracovního prostředí.
• Zajišťovací kolík k zajištění zadní vodicí hadice na svém místě.

Kat. č

64423

82.945 Kč

K-5208 Sada
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Táhlo spojky s okamžitou kontrolou
(Skvělá kontrola nad spirálou.
Brzda s rychlou reakcí zabrání přetočení)

Bytelné litinové tělo
(Spolehlivé a odolné pro
provoz s velkým zatížením)

Spolehlivé a
snadno
použitelné

Maznice
(Pro základní
údržbu)

Rychle
vyměnitelné
koncovky
Vodicí hadice
pro velké zatížení
Zabudovaný
držák nástrojů
(Praktický a
snadno použitelný)

Izolační těsnění motoru
(Chrání motor před nečistotami)

Výkonný reverzní
indukční motor
(Otáčí spirálou při 400 ot/min)

Gumové protiskluzové patky
(Pro maximální stabilitu
během provozu)

Spínač DOPŘEDU/
VYPNOUT/ZPĚT
(Pro maximální bezpečnost)

K-50

K-60SP

• Pro potrubí 20 - 110 mm.
• Nejuniverzálnější čistič odpadů RIDGID® schopný menších či větších
úkolů.
• Skvělý pro použití u dřezů, sprch a podlahových odtoků.
• Spirálová spojka s okamžitou odezvou maximalizuje kontrolu obsluhy.
• Možnost použití třech velikostí spirál: 8 mm, 10 mm a 16 mm.
• Dostupné s reverzním indukčním motorem 230 V (50 Hz).
• 300 W motor otáčí spirálou při 400 ot/min.

• Pro potrubí 32 - 150 mm.
• Spirálová spojka s okamžitou odezvou
maximalizuje kontrolu obsluhy.
• 700 W motor otáčí pružinou při 600 ot/min.
• Dodáváno s 5 spirálami 22 mm × 4,6 m,
5 spirálami 16 mm × 2,3 m; spirálovými koši,
vodicí hadicí a nástroji.

SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

K-60SP-SE-A25
Kat. č

94497

K-50-6
Kat. č

33.125 Kč

K-50-7
Kat. č

36.040 Kč

K-50-8
Kat. č

40.280 Kč

11981
11991
12001

40.810 Kč

RIDGID.COM
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OBJEDNACÍ ÚDAJE
LISOVÁNÍ 

Strana 2-7

RP 350 LISOVACÍ NÁSTROJ
67123
RP 350-C, Bez čelistí + nap. adapt.
69088

64213
69813

RP 350-B, Bez čelistí + aku, nab.

69823

RP 351 LISOVACÍ NÁSTROJ
67263
RP 351-C, Bez čelistí + nap. adapt.
67228

KONTROLA A LOKALIZACE 

RP 350-C + M15-22-28
RP 350-B + M15-22-28

64208
48118

69833

RP 351-B, Bez čelistí + aku, nab.

69843

RP 351-C + M15-22-28
RP 351-B + M15-22-28

40793

KOMPATIBILNÍ SADA S RP 350 A RP 351
64053
Slayr hlava + kufr + matrice 21 × 41 mm
64058
Slayr hlava + kufr + matrice 41 × 41 mm

40803

RP 219 19 kN KOMPAKTNÍ LISOVACÍ NÁSTROJ
69073
Bez lisovacích čelistí
69078
+ M15-18-22
69088
+ V15-18-22
69098
+ TH16-20-25
69108
+ U16-20-25
69128
+ s vložkovou čelistí + vložky RF 16-20-25

47163

RP 240
RP 241

59198
59158

40813

69083
69093
69103
69123

+ M15-22-28
+ V15-22-28
+ TH16-20-26
+ G16-20-26

19243

K-40AF

28098

K-400AF s/C32 IW

28103

K-400AF s/C45 IW

36033

K-45AF

36043

K-45AF-5

64268

K9-102 GLOBAL

230 V ¹⁄₂ - 1¼" s opěrným ramenem a přepravním kufrem

64278

K9-204 GLOBAL

230 V ¹⁄₂ - 2" s opěrným ramenem a přepravním kufrem

57043
59143
37413

POWER-SPIN+™
POWERCLEAR™
KJ-3100

35511

KJ-1590 II

64423
11981
11991
12001
94497

K-5208
K-50-6
K-50-7
K-50-8
K-60SP-SE-A25

RP 240 Sada + lisovací čelisti V15-22-28
RP 241 Sada + lisovací čelisti V15-22-28

Strana 10
–

PC 116
C15/22
C28
B-500
B-500
B-500

70003
57018
60668
55098
49303
55093

STRAPLOCK – Kurtový fixační přípravek (80-220 mm)

Strana 8-10, 12

Stroj na dělení trubek
15 + 22 mm C-Profilový řezák Cu trubek
28 mm C-Profilový řezák Cu trubek
Mobilní úkosovač s 30° řeznou hlavou (230 V, CE)
Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou (230 V, CE)
Mobilní úkosovač s 45° řeznou hlavou (230 V, CE)

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Strana 11-13

13191

600-I
Ruční závitořezný stroj
690-I
Ruční závitořezný stroj
300AAC

50697

300 Compact

20215

1233-3"

26107

1224-4"

44878
44933

Kompletní elektrický závitořez model 300, ¹⁄₈ - 2",
230 V, 25 - 60 Hz univerzální, automatické mazání
Kompaktní závitořezný stroj model 300, ¹⁄₈ - 2",
230 V, 25 - 60 Hz univerzální
Závitořezný stroj model 1233, ¹⁄₈ - 3",
230 V, 50 - 60 Hz univerzální
Závitořezný stroj model 1224, ¹⁄₄ - 4",
230 V, 50 Hz indukční (BSPT)

OHÝBÁNÍ A ŘEZÁNÍ
42468
42473
36518
39243R
26641

Strana 14

Hydraulická ohýbačka HBO382
Hydraulická ohýbačka HBO382E
Hydraulická ohýbačka HB382
Hydraulická ohýbačka HB382E
Výkonná pila na suché řezání 590L

Ohýbačka s otevřeným rámem, ³⁄₈ - 2"
Ohýbačka s otevřeným rámem, ³⁄₈ - 2"
Ohýbačka se sklápěcím rámem, ³⁄₈ - 2"
Ohýbačka se sklápěcím rámem, ³⁄₈ - 2"
Pila na suché řezání 230 V, 50 Hz

SKLADOVÁNÍ 
54358

34511
34501
35091
46783

Sada. Rozměry (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm,
hmotnost: 16.2 kg, kapacita: 106.5 l, 180 kg

Ruční jádrová vrtačka
HC-2W
Pohon RB-3W
Vrtací systém RB-3W
Vrtací systém
RB-214/3
Vodní tlaková pumpa

HC-2W, ruční vrtačka na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD

Strana 15

RB-3W pohon na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD
RB-3W pohon, 230 V + stojan + sada na ukotvení
RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada na ukotvení + klíče
10 l / 6 bar

KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE 
40043
36848
55903
63888
36163
36798

Stroj s AUTOPOSUVEM + vodicí hadicí + montážním držákem +
C-13IC-SB, ⁵⁄₁₆" (8 mm) × 35' (10,7 m) spirála s ochranou proti
přetočení a vnitřním bubnem
Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV
+ C-32 IW ³⁄₈" (10 mm) × 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně
vinutý) + sada nástrojů T-260
Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV
+ C-45 IW ¹⁄₂" (12 mm) × 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně
vinutý) + sada nástrojů T-260
Stroj s C-1IC, ⁵⁄₁₆" (8 mm) × 25' (7,6 m) spirála s vnitřním jádrem a
vnitřním bubnem
Stroj s C-1IC, ⁵⁄₁₆" (8 mm) × 25' (7,6 m) kabel s vnitřním jádrem a
vnitřním bubnem + C-6, ³⁄₈" (10 mm) × 25' (10,7 m) spirála s vnitřním
bubnem + T-250, sada pěti nástrojů pro ³⁄₈" (10 mm) spirála +
přepravní kufr
FlexShaft, 11/4" až 2" (32 - 50 mm)
Obsahuje: 15,2 m (50') tlačné sady se 6 mm (1/4") hřídelí
FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm)
Obsahuje: 21,3 m (70’) tlačné sady s 8 mm (⁵⁄₁₆") hřídelí
Ruční čistička se soudkovým nástrojem
Motorová odtoková čistička ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V
Pulzní benzinová tlaková čistička – H-111 a H-112 ¹⁄₄" NPT trysky
+ H-38 hadicová cívka s 61 m (200’) × ³⁄₈" ID tlakové hadice + 15 m
(50') × ³⁄₈" ID tlakové/mycí hadice + nožní ventil FV-1 + nástroj na
čištění trysek + HW-30 mycí nástavec + tryska na řezání kořenů Root
Ranger + hadice s rychlospojkou HF-4
Elektrická tlaková vodní čistička s hnací tryskou ¹⁄₄" +
průniková tryska ¹⁄₄" + 20 m × ¹⁄₄" hadice
Čistička na spojované spirály 230 V s C10
Stroj K-50 s adaptérem A-17-A + sadou spirál A-30
Stroj K-50 s adaptérem A-17-B + sadou spirál A-30
Stroj K-50 s adaptérem A-17-A + adaptér A-17-B + sada spirál A-30
Stroj K-60 s rukavicí na čištění RIDGID + sadou nástrojů A-61 +
sadou spirál A-62 + sadou spirál a nástrojů A-25

Strana 14
Profesionální nářadí
Úložný systém

VRTÁNÍ
26721

Systém microDrain D65S/CA-350 – 65' (20 m) microDrain se sondou
a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií
Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100 se
sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií
Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100C se
sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií
Sada systému rM200A Max s monitorem CS6x VERSA + inovativní
Li-on baterie 230 V 5,0 A + nabíječka 230 V pro inovativní Li-on
baterie
Lokátor Navitrack Scout s přepravním kufrem + značkovače povrchů
a spona + 4 článkové baterie C

Strana 21-26

71742

ODŘEZÁVAČE TRUBEK A ÚKOSOVAČE 

SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a
nabíječkou
SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a
nabíječkou
SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ 

MONTÁŽNÍ VÝBAVA 
42478

STRANA 18-20

Systém
Compact M40
Systém
Compact C40
Systém
Compact2
microDrain™
Sonda D65S a CA-350
microReel™
L100 a CA-350
microReel™
L100C a CA-350
rM200A Max a
kamerový systém CS6x
VERSA™
Navitrack
Lokátor Scout®

micro CA-25
Inspekční kamera
micro CA-150
Inspekční kamera
micro CA-350
Inspekční kamera
micro CA-350x
Inspekční kamera
micro CD-100
Detektor hořlavých plynů
micro IR-200
Bezkontaktní infračervený teploměr

Strana 16-17
38758
37438
36158
37423
37428

micro CL-100
Samonivelační křížový laser
micro HM-100
Teploměr a vlhkoměr
micro LM-100
Laserový dálkoměr
micro DM-100
Digitální multimetr
micro CM-100
Digitální klešťový multimetr

DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA
Na vady materiálu a
výrobní vady

Bližší informace naleznete na adrese
RIDGID.com/warranty
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Získejte exkluzivní aktualizace produktů a propagační akce
přihlášením k odběru zpravodaje

Sleduj nás na:

DODAVATEL
ant s.r.o.
Potrubářské a instalatérské nářadí

Zaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů
bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku
stránkách RIDGID.com.
© 2021. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky
společnosti Emerson Electric Co. nebo jejích dceřiných společností v USA
a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným
vlastníkům.

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

Příkop, Brno 602 00
+420 774 043 048
+421 260 103 721
info@antprofitools.cz
www.ridgidtools.cz

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

FY21 47TA_CZ

Doporučené prodejní ceny platné od 01-10-2021. Změny cen vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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