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916
MOTOROS HORNYOLÓGÉP
• Speciálisan helyszíni hornyoló alkalmazásokra 

tervezve.
• Gyorsan és könnyen felszerelhető a RIDGID® 300-

as motoros hajtóegység modellre és az 1233-as 
modellre.

• Bütykös típusú előtoló működtetés – az eredmény 
minimális működtetési erőfeszítés hornyolások 
kialakításához.

• Kapacitás: Acél, Rozdamentes acél: 1-6", Réz: 2-6".

975
KOMBINÁLT HORNYOLÓGÉP
975-ös is felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegységre, ha gépi hajtású 
hornyolási munkára van szükség, de kézi, helyszíni csőhornyolásra is alkalmas.
• Az automatikus nyomkövetés és a mélység beállító könnyebb használatot jelent.
• Kisebb kézi erő szükséges.
• Tartósság és hordozhatóság.
• Kapacitás: Acél, Rozsdamentes acél 11/4 - 6"; Réz: 2 - 8".

915
KÉZI HORNYOLÓGÉP
• Kézi hornyológép, helyszíni hibaelhárításhoz.
• Könnyű kivitel – csak 23 font (10,4 kg).
• Könnyű görgőkészlet csere – 12" csőkapacitásig, egy 

szerszámban, a rugalmas karbantartás érdekében.
• Egybeöntött fogantyú – könnyen szállítható vagy lezárható, 

hogy ne lehessen ellopni.
• Racsnis – a 90°-ban elhajlított fogantyú megkönnyíti a 

hornyolást.
• Kapacitás: Acél, Rozdamentes acél:   

11/4 - 12"; Réz: 2 - 8".

Kat. szám: Kat. szám:

RIDGID 
SPORTTÁSKA

INGYENES

Kat. szám:

918
HIDRAULIKUS HORNYOLÓGÉP
• 918-as modell erős, 15 tonnás hidraulikus dugattyúval, és kompakt, 

könnyen szállítható egységgel jellemezhető.
• Mivel egy ember telepítheti és működtetheti, ideális hornyoló építkezési 

területeken. 
• Gyorsan felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre az 

1233-as.
• Kapacitás: Acél, Rozdamentes acél: 1 - 12"; Réz: 2 - 6".

PROFESSZIONÁLIS 
SZERSZÁM TÁROLÓ 
RENDSZER

INGYENES
Kat. szám:
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300 COMPACT
MENETVÁGÓGÉP
• Cső kapacitása: 1/8 - 2" (6 - 50 mm);  

Csavar kapacitása: 1/4 - 2" (6 - 52 mm)
• 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.

1233
MENETVÁGÓGÉP
• Cső kapacitása: 1/4 - 3" (8 - 80 mm);  

Csavar kapacitása: 10 - 52 mm 30RC-ig
• A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3”-os 

menetvágó gépe.
• Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
• Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos 

munkavégzéshez.
• 2”-os egyetemes és 3”-os menetvágó fejekkel, 

menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve 
szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat 
mellékelünk.

Kat. szám: Kat. szám:

PROFESSZIONÁLIS 
SZERSZÁM TÁROLÓ 
RENDSZER

INGYENES

1224
TIPUSÚ MOTOROS HAJTÁSÚ
• Könnyű és nagy teljesítményű kézi menetvágógép.
• 1/4 - 2" (6 - 50 mm) csőmenetvágásra tervezve,  

11R menetvágófejekkel használva.
• Tarozéka a 11R 1/4 - 2" (6 - 50 mm) menetvágófej készlet, 691-es 

támasztókar és fém horozó doboz.
• Könnyű és hordozható készülék karbantartó és javítómunkások,  

valamint vízvezeték szerelők számára, akik 2"  
csőméretekkel dolgoznak.  

Kat. szám:

MICRO CA-350x RIDGID 
VIZSGÁLÓKAMERA 
WIRELESS

INGYENES

690-I
TIPUSÚ MOTOROS HAJTÁSÚ
• Könnyű és nagy teljesítményű kézi 

menetvágógép
• 1/4 - 2" (6 - 50 mm) csőmenetvágásra 

tervezve, 11R menetvágófejekkel 
használva

• Tarozéka a 11R 1/4 - 2" (6 - 50 mm)
menetvágófej készlet, 691-es támasztókar és 
fém horozó doboz.

• Könnyű és hordozható készülék karbantartó és 
javítómunkások, valamint vízvezeték szerelők 
számára, akik 2" csőméretekkel dolgoznak.  

Kat. szám:

RIDGID 
SPORTTÁSKA

INGYENES
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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.

PROFESSZIONÁLIS 
SZERSZÁM TÁROLÓ 
RENDSZER

30°-os vágó fej, 230 V 30°-os vágó fej, 230 V

IDŐ SPORLÁS
12” vastag falu csővön  
beállítás és gyökölés  
2 perc alatt

MINDEN ÁTMÉRŐRE
(min 3½")

LÁNG ÉS SZIKRA 
NÉLKÜL

SZÁLLÍTHATÓ
csak 24 kg

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

Kat. szám: Kat. szám:

INGYENES
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HC-300
KÖRKIVÁGÓGÉP
A RIDGID HC300-as körkivágógépet max. 3" (76 mm) átmérőjű lyukak 
acél csőbe való vágására tervezték.
• Gyorsan csatlakozó két darabra szedhető forma. Ez az egyedi 

konstrukció könnyű szerelést, szállítást és telepítést tesz lehetővé. 
Ráadásul, mivel csak 31 font (14 kg), a berendezés, a maximális 
szállítási és működtetési kényelem érdekében két könnyű darabra 
szedhető szét. Ez különösen hasznos, amikor létrán vagy fej fölött 
kell dolgozni.

• Egy kezes lánc rögzítés. A HC-300 modell szabadalmaztatott rugós 
lánccal rendelkezik, mely időt takarít meg, és jelentős segítséget 
nyújt a telepítésnél és működtetésnél.

• Ergonomikus forma. A berendezésen, a maximális termelékenység 
érdekében, minden vezérlés kézre esik.

• Nagy sebesség. Erős, 1.200 W-os, 
11 amperes motorjával a HC300-as 
modell a gyors lyukfúrás érdekében 
360 ford/perc-et biztosít, miközben 
optimalizálja a körfűrész élettartamát.

• Vízszintes és függőleges lapos 
felfekvés a merőleges vágás 
biztosítására.

HC-450
KÖRKIVÁGÓGÉP
A RIDGID No. HC450 folyamatosan, 1/4"-től (6 mm) 4¾"-ig 
(120 mm) vág lyukakat, maximum 8" (203 mm) átmérőjű, 
túlnyomás nélküli acél csövekbe.
A HC-450 ideális mechanikus, ipari karbantartást végzők és 
tűzvédelmi kivitelezők számára, mivel nagyon sokféle csőbe
vág lyukat.
• A 13 amperes, 1.800 W-os, csigakerék-hajtásos motor 

páratlan körkivágási teljesítményt biztosít vékony és vastag 
falú csöveknél egyaránt.

• A fordulatszám maximalizálja a körkivágó fűrész élettartamát, 
nem igényel spray kenést és nem képez forgácsot.

• Csak 111/2" (29 cm) magas, így szűk helyeken is alkalmazható.
• A mindkét oldali vezérlők könnyű működtetést 

biztosítanak.
• Hibásföldelés-megszakító és egy beépített 

megszakító a kezelő védelme érdekében.
• A tokmány hozzáigazítja az 1/8" (3 mm) 

alkatrészt az ⅝" (16 mm) befogótüskékhez.
• Két szállító fogantyú könnyíti a szerelést és 

beállítást.
• Beépített szintező több lyuk beállításához.

RIDGID LED 
LÁMPA

INGYENES
Kat. szám: Kat. szám:

RIDGID 
SPORTTÁSKA

INGYENES
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K-400AF
LEFOLYÓTISZTÍTÓ GÉP
• 30 - 110 mm csőátmérőkhöz.
• 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.

KJ-3100
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.

KJ-1590 II
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, 1/4”-os nagynyomású tömlővel 

(1/4”csatlakozóval).

K-60SP
LEFOLYÓTISZTÍTÓ GÉP
• 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.

RIDGID 
SPORTTÁSKA

INGYENES

RIDGID LED 
LÁMPA

INGYENES

MICRO  
CA-350x RIDGID 
VIZSGÁLÓKAMERA 
WIRELESS

INGYENES

Kat. szám:

Kat. szám:

Kat. szám: Kat. szám:
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SEESNAKE®  
MAX RM200A & CS6x
KAMERA KÉSZLET
• 40-től 200 mm átmérőjű és 61 m hosszúságú vezetékek 

vizsgálására.
• 25 mm Önbeálló kamerafej – Könnyen irányítható a kis 

átmérőjű csövekben.
• Újgenerációs flexibilis tolókábel – Ø 7.6 mm, 61 m.
• Integrált szállítókocsi – Tartalmazza a kihajtható fogantyút és 

a terepjáró kerekeket a könnyű hordozhatóság érdekében.
• Dokkoló rendszer – Lerögzíti a CS6x monitort szállításnál.
• Felcserélhetőség Két dob tipus, ami hamar és könnyen  

felcserélhető egymás között, megkönnyitve ezáltal a munkát.
• Vizsgálatokat direkt közvetítéssel lehet megtekinteni, vagy 

rögzíteni iOS illetve Android telefonokon vagy tableteken az 
ingyenes HQxLive applikácio segítségével.

• Beépített FleXmitter jeladó. 

*A monitor változhat

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. RIDGID LED 

LÁMPA

INGYENES
Kat. szám:

Kat. szám:

MICRO  
CA-350x RIDGID 
VIZSGÁLÓKAMERA 
WIRELESS

INGYENES

SEESNAKE®  
COMPACT2 & CS6x VERSA™

KAMERA DOB
• 40-től 150 mm átmérőjű és 30 m hosszúságú vezetékek 

vizsgálására.
• Gyorsan kezelhető dokkoló készlet - CS6X VERSA monitorral 

használva.
• Erős Flexmitter jeladó - az erősebb jel hosszabb távokon
• Robusztus fémkeret - biztonságos alapot biztosit a toláshoz és 

visszahúzáshoz.
• 25 mm-es önbeállítódó kamera - mindig egyenesen mutat a 

képeken.
Kat. szám:

* Kisebb teljesítmény, amennyiben CA-350–zal 
használja, nagyobb teljesítmény, amennyiben 
SeeSnake monitorral.
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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.

RIDGID 
SPORTTÁSKA

INGYENESKat. szám:
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VISZONTELADÓRegisztrálja keszülékét a
RIDGID Link™-on TARTSUK A KAPCSOLATOT  •  RIDGID.EU/SIGNUP

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

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

Vásárolja meg a kampányfüzetben szereplő RIDGID termékeket 2019/10/01 – 2020/01/31 
között, és megkapja a megfelelő ingyenes RIDGID terméket az ön forgalmazójától, 
ahol a vásárlás történt. A Ridge Tool fenntartja a jogot a kérések elutasítására, ha a 
bizonyított dokumentumokat a megadott határidőn belül nem adták ki. Ez a promóció 
csak a végfelhasználókra érvényes, a forgalmazókra nem. Hogyan vegye át az ingyenes 
termékét: Jelentkezzen be 2020/02/15-ig a RIDGID.eu/hu-promo weboldalon, töltse fel 
a promóciós vásárlási számlát  a termékekkel és a megfelelő ingyenes cikket (eket)-et 
megkapja 2020 márciusáig. A számlákat csak egyszer lehet feltölteni.


