ESSENTIALS
2020

ORODJA ZA

STANDARDNO

32 kN

PRIVARČUJTE PRI STROŠKIH VZDRŽEVANJA

RP 340

Ne le 10.000 ampak 42.000 ciklov… to omogoča
le model RP 340. Privarčujte na stotine evrov pri
stroških vzdrževanja.

ZMOGLJIVA DIAGNOSTIKA
Izguba tlaka ali ekstremne temperature? RP 340
ima vgrajeno diagnostiko z LED prikazovalnikom,
ki vas o tem takoj obvesti.

VARNOST NA PRVEM MESTU
RP 340 ima edinstveni varovalni senzor, ki
prepreči zagon stroja, če čeljusti niso povsem
zaklenjene.

NAJBOLJŠE UDOBJE V SVOJEM RAZREDU
Dobra uravnoteženost in lahka konstrukcija
omogočata največje možno udobje in enostavnost
uporabe.

DVE MOŽNOSTI NAPAJANJA
RP 340 lahko uporabljate kot baterijsko ali žično
orodje. Med obema možnostma lahko tudi hitro
preklopite.

ZMOGLJIVOST:
10 – 108 mm

ZA DELO
BREZ SKRBI
STISKANJE
Samo RIDGID® lahko zagotovi stiskalno orodje velike zmogljivosti v velikosti in teži malega orodja!
Čeprav je 30% manjši in 17% lažji, še vedno zagotavlja zanesljivo delovanje s 31% daljšim servisnim
intervalom in edinstveno zmožnostjo uporabe baterije ali kabelskega priključka na enem samem
orodju!

RP 340-C
Kat. št.

43283

€ 1.199,-

RP 340-B
Kat. št.

43238

€ 1.375,Ponudbo čeljusti in pribora si
lahko ogledate na spletnem
mestu RIDGID.COM

Ali ste vedeli?
• RP 340 je najlažje stiskalno orodje z ergonomskim ročajem na svetu.
• Prihranite ogromne količine denarja s servisnimi stroški, saj RP 340 nudi
najdaljši servisni interval 42.000 ciklov.
• Uporaba RP 340 je možna kot baterijsko ali vrvično orodje.

RIDGID.COM
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STISKANJE

KOMPAKTNO

24 kN

RP 240

RP 241
OBLIKA V LINIJI
Z eno roko lahko
odprete čeljusti orodja
in sprožite stiskanje.
Prihranite si čas in trud!

OBLIKA PIŠTOLE
Odlična
uravnoteženost in
ergonomija pri delu!

RP 240
Kat. št.

59198

RP 241
Kat. št.

€ 1.389,-

59158

*vključuje 3× kompakt čeljusti

PREKLOPITE NA
BREZŽIČNO SEDAJ!
Tehnologija Bluetooth® in brezplačna aplikacija
za enostavno diagnostiko orodja.

€ 1.389,-

*vključuje 3× kompakt čeljusti

HITRO STISKANJE V
4 SEKUNDAH!

VELIKA LED
SVETILKA

MIKRO STISKANJE
NAJLAŽJE IN NAJBOLJ KOMPAKTNO ORODJE ZA STISKANJE DOSLEJ!
ENOSTAVNO UPRAVLJANJE Z ENO ROKO

DOSEŽITE NAJBOLJ
TESNA MESTA!
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INTERVAL
SERVISIRANJA
Šele po 32.000 ciklih!

NAPREDNA
LI-IONSKA BATERIJA

C-STYLE

STRAPLOCK

REZALCI ZA CEVI

JERMENASTO DRŽALO ZA CEVI

C-rezalec bakrenih cevi za tesne prostore
RIDGID C-rezalci so namenjeni rezanju cevi dimenzij 15/22 ali 28 mm in
vam nudijo edinstvene prednosti pri rezanju bakrenih cevi.
• Model C15/22 je prvi C-rezalec, ki reže tako 15 kot tudi 22 mm
cevi s posebno funkcijo za menjavo dimenzije.
• RIDGID-ov X-CEL® zatič omogoča hitro menjavo rezalnega
kolesa brez razstavljanja ohišja.
• Pri namestitvi se rezalec oklene cevi in preko vzmeti vzdržuje
enakomeren pritisk.
• Edinstvena zareza omogoča uporabo izvijača kot dodatno
ročico za delo v tesnih prostorih.

Trdno oprime plastične cevi od 3” do 8” (80 mm – 220 mm) in
omogoča zanesljiv prenos sile v vse smeri. Poenostavi nameščanje in
vzdrževanje plastičnih cevi velikih premerov.
• ZANESLJIVOST: Poseben trak omogoča zanesljiv oprijem brez
razenja površine cevi.
• HITROST: Poseben mehanizem za nastavitev velikosti omogoča hitro
prilagoditev držala na dimenzijo cevi.
• FLEKSIBILNOST: Za uporabo na ceveh s premerom 3” – 8”
(80 mm – 220 mm).

2
velikosti
v1

C15/22
Kat. št.

57018

€ 30,-

C28
Kat. št.

60668

€ 24,-

Kat. št.

42478

€ 32,-

RIDGID.COM
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600-I & 690-I

ORODJA ZA ROČNO NAREZOVANJE

Idealno za vzdrževalna dela in popravila na terenu!

Ergonomsko
oblikovan ročaj za
optimalno vodenje
stroja.

Vijačni pokrovi
oglenih ščetk
olajšajo vzdrževanje.

Odprto
Zaprto

Trpežno ohišje
zobniškega sklopa in
ohišje motorja, ojačano
s steklenimi vlakni,
je primerno za težke
pogoje dela.

Odprto
Obroč
pogona

600-I
Kat. št.

44878*
Rezilniki s hitrim oprijemom
vam omogočajo hitrejše in
enostavnejše narezovanje
cevi kot doslej.

Podporna roka z dvema
čeljustma omogoča zelo trden
oprijem cevi in s tem večjo
varnost pri opravljanju dela.

690-I
Kat. št.

44933*

Sistem za hitro
sprostitev vam
pomaga preprečiti
zaplete pri
nameščanju in
odstranitvi rezalne
glave (samo pri
690-I).

€ 699,-

€ 1.025,*Komplet orodja vsebuje stroj,
glave navojnih rezilnikov,
podporno roko in kovček.

NAREZOVANJE

Ali ste vedeli?

”Pogosto imamo popravila na obstoječih napeljavah v starejših stavbah - in
te skoraj vedno vključujejo narezovanje navojev. Tudi če raje uporabljate
bolj moderne tehnike, boste še vedno potrebovali nareznico za povezovanje jeklenih cevi za plinske ali vodne napeljave.”

• Z RIDGID® stroji za narezovanje, lahko opravljate številna
opravila in obdelujete široko paleto cevi: črne, pocinkane
in cevi prevlečene s plastiko, bakrene cevi**, cevi iz
nerjavečega jekla, IMC in težke PVC cevi, navojne palice
do 30 Rockwell C.
• Rezalec 258XL lahko reže cevi do premera 12” z uporabo
električnega pogona RIDGID® 700.

Dirk Peytier - Lastnik podjetja vodovodnih inštalaciji in predsednik
državne družbe za trgovanje in izvedbo inštalaciji centralnih ogrevanj,
sanitarnih in klimatskih napeljav v Bruslju.
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** Z uporabo enote za valjanje utorov model 916 ali 918

NIČ VEČ TEŽAV PRI POSNEMANJU ROBOV. PREDSTAVLJAMO VAM BOLJŠI NAČIN
HITRO DELO

Priprava in posnemanje robu na
12” cevi v manj kot 2 minutah.

EN STROJ ZA
VSE PREMERE
(min 100 mm)

BREZ PLAMENOV
ALI ISKER

PRENOSNO,
Teža samo
24 kg

MAJHNA VELIKOST.
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(D × Š × V)

B-500

PRENOSNI POSNEMALEC ROBOV
• Zmogljivost: 31/2” (100 mm) ali večje cevi, ravne plošče; jeklo in nerjaveče jeklo
• Debelina plošče / stene cevi: min. 0.188” (4,8 mm) / max. 0.5” (12,7 mm).
• Kot posnemanja: 30°, 37.5° & 45°.
• Rezalna glava: primerna za večino jekel in nerjaveča jekla.
• Višina robu: 0-³⁄₁₆” (4,8 mm) v korakih po ¹⁄₃₂” (0,8 mm).

z rezalno glavo 30°,
230 V
Kat. št.

55098

€ 4.189,-

z rezalno glavo 371/2°,
230 V
Kat. št.

49303

€ 4.189,-

z rezalno glavo 45°,
230 V
Kat. št.

55093

€ 4.189,-

300AAC
• ⅛” – 2” (do 4” z opcijskim zobniškim rezilnikom 141).
• Dokazana zmogljivost, na terenu se uporablja že več kot 40 let.
• Prenosnost, vsestranskost in kompaktnost.
• Idealen za uporabo z RIDGID® napravami za valjanje utorov.
• Dobavljivo skupaj z glavo od ½” – 2”, noži, povrtalom,
rezalnikom, samodejnim mazalnim sistemom model 330 in 5 L
olja RIDGID®.

Kat. št.

13191

€ 3.699,-

RIDGID.COM
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1224-4”
• Standard v narezovanju 4” navojev.
• Deluje dobro tudi v delovnem okolju z
nizko napetostjo.
• Dobavljivo skupaj z 2” in 4” glavo,
noži, povrtalom, rezalnikom in 5 L olja
RIDGID®.

Kat. št.

300

26107

COMPACT
• ⅛” – 2” (do 4” z opcijskim zobniškim rezilnikom 141).
• Enostavna za transport - hitro jo postavimo pokonci s
stojalom 250.
• RIDGID®-ova najbolj vsestranska in prenosna rezilnica
navojev.
• Mazalni sistem z nastavljivim pretokom.
• Močan 1700 W motor za delovanje brez prekinitve.
• Dobavljivo skupaj z 2” glavo, noži, povrtalom,
rezalnikom in 5 L olja RIDGID®.

Kat. št.

50697
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€ 3.699,-

€ 6.725,-

1233-3”
• Model 1233 je eden najlažjih in
najhitrejših strojev za rezanje 3”
navojev na svetu.
• Učinkovito delovanje celo v delovnem
okolju z nizko napetostjo.
• Dobavljivo skupaj z 2” in 3” glavo,
noži, povrtalom, rezalnikom in 5 L olja
RIDGID®.
Kat. št.

20215

€ 4.735,-

MICRO CA-150

MICRO CA-350

MICRO CA-350X

Omogoča podrobno vizualno pregledovanje na
težko dostopnih mestih.
• Udoben enoročni oprijem za kontrolirano
premikanje glave kamere.
• Velik 3,5" zaslon za hitro diagnosticiranje tesnih
prostorov.
• Aluminijasta vodotesna glava ima 4 LED
svetilke za dobro osvetlitev temnih prostorov.
• Možnost zajema 20 slik za kasnejši prikaz na
zaslonu.

Ki je sedaj na voljo z RIDGID-ovo 12 V Litijionsko baterijo za veliko daljši čas
uporabe in hitrejše polnjenje.
• Enostavno snemanje slik in video posnetkov
problematičnih in težko dostopnih mest.
• Udoben ročaj, velik ekran, enostavno
rokovanje.
• 4 močne LED diode vgrajene v glavo kamere
osvetljujejo področje pregledovanja.

Nova kamera za pregledovanje micro CA-350x
ima Wi-Fi™ in Bluetooth™ povezljivost in
omogoča takojšnje posredovanje in prikaz slike
na drugem ekranu!
• Enostavno shranite slike in video posnetke
težko dostopnih mest.
• Udobni ročaj, velik ekran, najboljša kvaliteta
slike v svojem razredu in enostaven uporabniški
vmesnik.
• Temne prostore lahko osvetlite z močno LED
svetilko, ki je na trpežni aluminijasti glavi
kamere, dolžine 90 cm (z dodatnimi opcijskimi
podaljški jo lahko podaljšate do 9 m).
• Napredna 12 V litij-ionski akumulator in
polnilnik omogočata daljši čas uporabe brez
prekinitev in hitro polnjenje.

PREGLEDOVALNA
KAMERA

Kat. št.

36848

€ 215,-

PREGLEDOVALNA
KAMERA

PREGLEDOVALNA
KAMERA

Kat. št.

55903

€ 499,-

Kat. št.

63888

€ 590,-

TESTIRANJE MERJENJE IN PREGLEDOVANJE
RIDGID ponuja širok program orodja za testiranje, merjenje in pregledovanje za:
• izvajanje hitrih pregledov na mestih, ki so težko dostopni;
• hitro lociranje mest puščanja plinov na inštalacijah;
• reševanje težav na električnih napeljavah;
• izvajanje niveliranja in poravnavanja.

Ali ste vedeli?
• Da lahko detektor vnetljivih plinov, micro
CD-100, poleg zemeljskega plina (metana)
zaznava tudi vodik, propan, etanol in
amonijak?
• Da je digitalni multimeter DM-100 odporen
na udarce in vodo?
• Da z vsakim izdelkom za testiranje,
merjenje in pregledovanje znamke RIDGID
prejmete tudi baterije in torbo ali kovček za
prenašanje?

MICRO CA-25

PREGLEDOVALNA
KAMERA
Aluminijasta glava kamere s premerom 17 mm
ima štiri močne LED svetilke, kar omogoča
prikazovanje ostre slike na barvnem LCD
zaslonu. Preko video izhoda je možno sliko
prenašati na zunanjo napravo. Sliko na zaslonu
je možno obračati za 180°.
• Zaslon: 2.7" Barvni LCD, 320×240.
• Doseg kabla: 120 cm (fiksno).
• Osvetlitev: 4 nastavljive LED svetilke.

Kat. št.

40043

€ 95,RIDGID.COM
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MICRO CD-100

DETEKTOR
VNETLJIVIH
PLINOV

• Sonda, na fleksibilnem kablu
dolžine 41 cm, z varno razdaljo
zaznava metan, propan, amonijak,
vodik, zemeljski plin in druge
vnetljive pline.
• Z uporabo dveh stopenj
občutljivosti lahko zaznate tudi
zelo majhne koncentracije plina.
• Funkcionalnost Tri-Mode
Detection™ pomeni, da vam lahko
naprava javlja signal optično,
zvočno in z vibracijami. Način
lahko prilagodite glede na okolje.
• 41 cm dolg kabel sonde vam
omogoča, da puščanje plina
zaznavate tudi na težko dostopnih
mestih.

MICRO IR-200

BREZKONTAKTNI
INFRARDEČI
TERMOMETER
• Dva laserja razreda II enostavno
označujeta območje, ki ga merite.
• Zaradi razmerja razdalje in
področja meritve 30:1
je merjenje iz večje razdalje zelo
natančno.
• Nastavljiva emisivnost za
natančno merjenje temperature
skoraj vsake površine.
• Optični in zvočni alarmi vas
hitro opozorijo, če je izmerjena
temperatura izven nastavljenega
območja.

Kat. št.

MICRO HM-100

SAMONIVELIRNI
KRIŽNI LASER

MERILNIK
TEMPERATURE
IN VLAGE

• Upravljanje z enim gumbom, zelo
enostavna uporaba.
• Niveliranje in poravnavo izvedete
v hipu.
• Takojšnja projekcija izjemno svetlih
vodoravnih in navpičnih črt.
• Tip laserja: razred 2, 630 - 670 nm.
• Milimetrska natančnost: ±0,6 mm
/ 1 m.
• Večji domet: do 30 m v zaprtih
prostorih.
• Območje samoniveliranja: ±6°.
• Vgrajeno za 360° vrtljivo
podnožje.
• Vključno s trinožnim stojalom in
očali.

Kat. št.

36163

LASERSKI MERILNIK
RAZDALJE
• Žepne velikosti z izjemnim dometom do 70 m.
• Izjemno natančni laserji razreda II zagotavljajo
jasno osvetlitev merilne točke.
• Prilagodljive enote omogočajo hitro sprotno
odčitavanje v čevljih, colah ali metrih.
• Zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča uporabo
v slabo osvetljenih območjih.
• Hitri in natančni izračuni površin, prostornin in
drugih posrednih izmer so na voljo že takoj na
mestu meritve.

Kat. št.

36158

€ 95,RIDGID.COM

Kat. št.

38758

€ 95,-

MICRO LM-100

• Micro HM-100 je enostavna
naprava za profesionalno
uporabo pri natančnem merjenju
temperature in vlažnosti zraka.
• LCD zaslon z osvetljenim ozadjem
takoj in hkrati prikazuje obe
izmerjeni vrednosti.
• Micro HM-100 samodejno
izračuna tudi temperaturo
rosišča in temperaturo vlažnega
termometra. Kapacitivni
senzor brez težav prenese
učinke kondenzacije in visokih
temperatur, zaradi česar je
primeren za delo na področju
ogrevalne, prezračevalne in
klimatske tehnike.

Kat. št.

36798

€ 95,-
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MICRO CL-100

37438

€ 95,-

MICRO DM-100

DIGITALNI MULTIMETER
• Ima IP67 ohišje, ki je odporno na udarce in vodo
(do 1 m).
• 11 različnih električnih funkcij; od AC/DC
napetosti in toka (1000 V / 10 A) do merjenja
temperature.
• Primerno za industrijsko uporabo, kat. III - 1000
V in IV - 600 V.
• Zelo velik LCD zaslon z osvetljenim ozadjem
omogoča enostavno in jasno odčitavanje
meritev.

Kat. št.

37423

€ 95,-

€ 95,-

MICRO CM-100

DIGITALNE TOKOVNE
KLEŠČE
• Velika zmogljivost: klešče objamejo kable do
30 mm premera.
• Velik razpon meritev: do 1000 A.
• Razpon izmeničnega in enosmernega toka:
40 A / 400 A / 1000 A.
• Prikaz meritev na velikem osvetljenem LCD
zaslonu.
• 10 funkcij v eni napravi: Merjenje napetosti,
toka, upornosti, frekvence, temperature ter
preizkušanje diode in prevodnosti.

Kat. št.

37428

€ 95,-

KRIVLJENJE IN ŽAGANJE
Natančnost in velika izkoriščenost stroja, hitrost,
okretnost, mobilnost, ter najmanjša utrujenost
operaterja stroja so značilnosti po katerih izbira
vsak strokovnjak! V zadnjih dveh desetletjih, je to
razlog, zakaj je znamka RIDGID® vedno bila izbira
industrije za hladno krivljenje črne in pocinkane
jeklene cevi, v:
· infrastrukturnih projektih, kot so jeklene ograje,
kovinske stopnice, jeklene konstrukcije;
· priprava cevi za protipožarne sisteme, vodo in
ogrevanje, ter plinske napeljave;
· industrijskih sistemih, ki zahtevajo 90° kolena,
kot so parni kotli, plinski kompresorji in toplotni
izmenjevalci.

Ali ste vedeli?
• Krivilce RIDGID® lahko uporabite v okoljih z delovno
temperaturo od -10 do 50° C?
• Z RIDGID® hidravličnimi krivilci lahko ukrivite jeklene cevi z debelino stene od 2,2 mm do 7,6 mm?
• Žaga za suho rezanje 590-L ima tudi blokado vretena za enostavno menjavo listov žage.

HIDRAVLIČNI KRIVILEC

590L

Ročni in elektro-hidravlični krivilci za natančno hladno
krivljenje standardnih plinskih cevi do 2”.

HBO382
Kat. št.

42468

HB382
Kat. št.

36518

HBO382E
Kat. št.

42473

HB382E
Kat. št.

39243R

ŽAGA ZA SUHO
REZANJE
Sistem za hitro sprostitev vpenjanja
zagotavlja hitre delovne postopke. 590L z
močnim 2200 W motorjem s
1300 /min je najboljša izbira za hitro
in čisto rezanje različnih materialov in
profilov.

€ 1.580,€ 1.065,€ 2.460,€ 1.899,-

Kat. št.

26641

PROFESIONALNI
SISTEM
ZA
SHRANJEVANJE
Kat. št.

54358

€ 199,-

€ 779,-

1× dodatni
originalni RIDGID
list priložen
brezplačno!

Profesionalni sistem za shranjevanje RIDGID izberejo
strokovnjaki, ki želijo imeti pri delu vso pravo orodje tudi hitro
dosegljivo in urejeno pospravljeno.
• Narejeno iz robustne umetne mase.
• Tesnilo v pokrovu za odpornost na prah in vodo.
• Robustna zasnova za profesionalno rabo.
• Možnost zaklepanja (ključavnica ni priložena).
• Kovinski naslon preprečuje prevračanje pokrova.

RIDGID.COM
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HC-2W

HC-2W / RB-3W

MOTOR ZA PROSTOROČNO VRTANJE
10 mm

HC-2W
Kat. št.

26721

10 mm

1/2"
BSP

132 mm

€ 740,-

162 mm

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

RB-3W Motor
Kat. št.

34511

€ 1.055,-

RB-3W
Sistem za vrtanje
Kat. št.

€ 1.689,-

34501

RB-214/3

RB-3W
RB-214/3

10 mm

SISTEM ZA VRTANJE

350 mm

RB-214/3
Kat. št.

35091

1-1/4"

€ 2.955,-

TLAČNI REZERVOAR ZA VODO
• Jeklen rezervoar. Volumen: 10 l. Tlak: 6 bar.
• Tlačilka, cev in držala spojk.
Kat. št.

46783

€ 185,-

VRTANJE
Z RIDGID® HC-2W-RB-3W sistemom za diamantno
vrtanje boste delo vedno opravili, bodisi vrtanje v
trde ali mehke materiale, mokro ali suho vrtanje
majhnih ali velikih premerov.
RIDGID RB-214/3 je profesionalen in lahek sistem
za diamantno vrtanje v armirani beton, beton, asfalt,
kamen in druge materiale.

Ali ste vedeli?
• Ko vrtate na suho luknje s premerom nad
82 mm, se priporoča uporaba pilotnega svedra
in držalo pilotskega svedra (52566) za natančno
vrtanje.
• Pri vrtanju v zelo trde materiale (na primer
ploščice) je priporočljivo predhodno vrtanje z
zamenljivim sistemom konice.
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NOVA GENERACIJA
PREGLEDOVALNIH KAMER
IZJEMNO JASNA IN RAZLOČNA SLIKA

NENEHNE IZBOLJŠAVE

MERJENJE PADCA CEVOVODA

NOVO!
RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT M40,
S TRUSENSE™
TEHNOLOGIJO
PREGLEDOVANJE VODOV PREMERA OD 40 DO 200 MM
IN DOLŽINE DO 40 M
Compact M40 združuje prednosti SeeSnake Mini in
SeeSnake Compact. Z dodano tehnologijo TruSense ima ta
paket široko področje uporabe in je enostaven za rokovanje.
Potisni kabel je zmerno tog in predstavlja dober kompromis
med zmogljivostjo pri potiskanju in prehajanju skozi kolena.
40 m dolg, zmerno tog potisni kabel
Idealna rešitev za razširjajoče se vodoravne cevovode z nekaj zavoji.
Združljiv z monitorjem CS6x VERSA
Glava kamere s tehnologijo TrueSense, ki omogoča HDR sliko in TiltSense,
zaznavanje padca cevi
Združljiv z vsemi SeeSnake CSx monitorji

PREGLEDOVANJE IN LOCIRANJE

Ali ste vedeli?

RIDGID® SeeSnake® in SeekTech® orodja za pregledovanje in lociranje so
industrijski standard in pojem za robustnost, zmožnost potiskanja in enostavno
uporabo. S širokim izborom zmogljivih kamer, potisnih kablov, kolutov in monitorjev,
boste vedno našli tisti SeeSnake sistem, ki bo ustrezal vašim zahtevam.

• Vse RIDGID SeeSnake video pregledovalne
kamere so kompatibilne z vsemi SeeSnake
monitorji.
• S SeeSnake kamerami lahko pregledujete cevi od
20 mm do 300 mm premera.
• Za vse SeeSnake monitorje lahko uporabite enake
zunanje izmenljive akumulatorje.
• Novi SeekTech SR-24 lokator vodov je opremljen
z GPS in Bluetooth® tehnologijo za enostavno
povezovanje z zunanjimi napravami za zajem
podatkov.

Vsak od njih je enostaven za uporabo in vzdržljiv. Na voljo je široka paleta
lokatorjev in oddajnikov RIDGID SeekTech za vaše potrebe po hitri in natančni
identifikaciji zakopanih električnih kablov, vodovodnih, plinskih, naftnih
telekomunikacijskih in komunalnih napeljav. Vsak od njih ponuja fleksibilnost
za zadovoljitev različnih potreb in je idealno dopolnilo k RIDGID SeeSnake
video pregledovalnim sistemom.

RIDGID.COM
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RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT2, ZAUPANJA VREDEN PARTNER
PREGLEDOVANJE VODOV PREMERA OD 40 DO 150 MM IN DOLŽINE DO 30 M
Compact2 je kamera z gibljivim kablom za lahkotno potiskanje tudi preko več tesnih
zavojev. Primerna je za manjše razvejane cevovode, vodoravne priključne vode s tesnimi
zavoji in krajše preglede glavnih vodov.
30 m gibljivega potisnega kabla
Kompaktna oblika
Združljiv z monitorjem CS6x VERSA
Združljiv z vsemi SeeSnake CSx monitorji

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT M40,
S TRUSENSE™
TEHNOLOGIJO
PREGLEDOVANJE VODOV PREMERA OD
40 DO 150 MM IN DOLŽINE DO 40 M
Compact C40 ima vse zmogljivosti kot SeeSnake Compact2 z dodano tehnologijo
TruSense: Slika z visokim dinamičnim obsegom prikazuje podrobnosti, ki bi sicer
ostale skrite, senzor nagiba TiltSense pa prikazuje padec cevi.
40 m dolg, gibljiv potisni kabel
Idealna rešitev za razširjajoče se razvejane cevovode s tesnimi zavoji
Združljiv z monitorjem CS6x VERSA
Glava kamere s tehnologijo TrueSense, ki omogoča HDR sliko in TiltSense, zaznavanje
padca cevi
Združljiv z vsemi SeeSnake CSx monitorji

SEESNAKE

COMPACT M40, WITH TRUSENSE™ SISTEM KAMERE

SEESNAKE

COMPACT C40, SISTEM KAMERE S TEHNOLOGIJO TRUSENSE™

SEESNAKE

COMPACT2, SISTEM KAMERE Z MONITORJEM

13
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Kat. št.

€ 8.250,-

Kat. št.

€ 7.250,-

Kat. št.

€ 6.250,-

64213

64208

48118

D65S & CA-350

MICRODRAIN™
• Za cevi premera 30 - 75 mm.
• 90° kolena od 40 mm naprej.
• Potisni kabel dolžine 20 m.
• 512 Hz oddajnik.
• Vključno z dodatno baterijo.

D65S&CA-350
Kat. št.

40793

€ 2.760,-

L100 & CA-350

MICROREEL™
• Za 40 - 100 cevi.
• 90° kolena od 50 mm naprej.
• Potisni kabel dolžine 30 m.
• 512 Hz oddajnik.
• Dobavljivo z (L100C) ali brez (L100) števca
razdalje.

• Vključno z dodatno baterijo.

L100&CA-350
Kat. št.

40803

€ 3.840,L100C&CA-350
Kat. št.

40813

€ 4.099,SEESNAKE RM200A
SISTEM KAMERE

&

• Združuje mobilnost in univerzalnost za enostavno in učinkovito pregledovanje odtokov.
• Vgrajen transportni voziček – vključuje ročaj in pas za enostavno prenašanje po delovišču.
• Nova generacija potisnega kabla – Ø 7.6 mm, dolžine 61 m.
• Posoda – priročen prostor za shranjevanje orodja in potrebščin.
• 25 mm samonivelirna glava kamere – enostavno krmari tudi po linijah ozkih premerov.
• Zamenljivost – 2 različici bobna za hitro in enostavno izmenjavo za večjo fleksibilnost na
delovišču.
• Trpežno ohišje koluta – tipično RIDGID®: robustna konstrukcija za vsakodnevne izzive.

Kat. št.

€ 8.420,-

Kat. št.

€ 1.859,-

47163

NAVITRACK SCOUT® LOKATOR
• RIDGID® Scout® vam omogoča enostavno lociranje glav kamer,
oddajnikov in signalov na vodu.
• Preprosto označite kje je težava in jo nato hitro popravite.
• Ni potrebno ugibati kje se problem nahaja. Grafični prikaz na LCD
zaslonu vam potrdi lokacijo.
• Za iskanje kamer in sond 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
• Lahek in enostaven za uporabo.
• Samodejno prikazovanje globine.

19243

RIDGID.COM
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ČIŠČENJE ODTOKOV

K-40AF

RIDGID® orodja za čiščenje odtokov, ki segajo
od ročnega orodja, preko strojev z bobnom,
sekcijskih strojev do visokotlačnih vodnih čistilcev, so pojem za zanesljivo delovanje v obrti
že desetletja.

Kat. št.

Ali ste vedeli?
• Patentirani dvosmerni podajalnik AUTOFEED®
samodejno potiska in vleče spiralo po odtoku,
za hitro in enostavno čiščenje zamašitev.
• Vsak RIDGID sekcijski stroj ima edinstveno,
kabelsko sklopko s takojšnim delovanjem, ki
poveča nadzor operaterja.
• Vsi stroji z bobnom RIDGID zagotavljajo visok
navor za čiščenje zamašitev, medtem ko
sekcijski stroji RIDGID čistijo z delovanjem
pomočjo hitrega rezalnega učinka.
• RIDGID ponuja široko paleto rezil in spiral za
čiščenje vse od maščob do zamašitev zaradi
korenin.

71742

• Za čiščenje cevi 20 - 75 mm.
• Vrti spirale z 270 vrt./min.
• Vodilno cev z dvosmernim samodejnim
podajalnikom varuje napeljave in
ohranja delovišče čisto.
• Nožni sprožilec stikala omogoča
enoročno upravljanje.

€ 799,-

K-400AF

K-400AF w/C32IW
Kat. št.

€ 1.089,-

K-400AF w/C45IW
Kat. št.

€ 1.165,-

28098
28103

• Za čiščenje cevi 30 - 110 mm.
• RIDGID®-ov najbolj prenosljiv čistilni
stroj.
• Teleskopska ročica omogoča enostavno
shranjevanje in transport.
• Integriran transportni voziček omogoča
preprost transport do in z delovišča.
• Omejevalnik navora ustavi vrtenje
bobna in omejuje možnost obračanja
spirale.
• 380 W motor vrti spiralo s 170 vrt/min.

K-45AF
• Za čiščenje cevi 20 - 75 mm.
• Spremenljiva hitrost vrtenja od 0-600 vrt./min.
• Notranji boben preprečuje puščanje vode in omejuje
možnost obračanja spirale v bobnu.

K-45AF
Kat. št.

€ 329,-

K-45AF-5
Kat. št.

€ 435,-

36033

36043*

* vključno s spiralo C6 + orodjem T250 in kovčkom
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NOVO!

STROJ ZA HITRO ČIŠČENJE ODTOKOV
RIDGID FlexShaft so lahki, kompaktni in zelo učinkoviti stroji, ki
zagotavljajo čiščenje sten odtočnih cevi, premera od 32 do 100 mm
(1” do 4”) do dolžine 21,3 m.
Čistilec FlexShaft lahko uporabljate hkrati s pregledovalno kamero, da
vidite kdaj je napeljava dobro očiščena. Te lastnosti nima nobena druga
profesionalna naprava.
• Čiščenje po notranjem obodu stene cevi – Verige glave se pri delu
zaradi vrtenja raztezajo po notranjosti cevi od stene do stene.
• Hkratna uporaba kamere in čistilca – Čistilni stroji FlexShaft
dopuščajo istočasno uporabo kamere. Hkratna uporaba kamere in
čistilca olajša vaše delo.
• Povečanje storilnosti – Hitra nastavitev in hitro čiščenje z baterijskim
pogonom poveča produktivnost in pomeni dodatni prihranek časa.
• Prilagodite vaš stroj – Na voljo je širok program verižnih glav in
drugega pribora.

VERIŽNA GLAVA
• za vse vrste cevi
• za mehke in maščobne blokade

VERIŽNA GLAVA Z WIDIA
NASTAVKI
• za cevi, ki imajo trde stene
• za mehke in maščobne blokade,
apnenec in korenine

K9-102 GLOBAL
Kat. št.

€ 999,-

K9-204 GLOBAL
Kat. št.

€ 1.499,-

64268

64278

RIDGID.COM
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KADI

UMIVALNKI

PRHE

POWER-SPIN+™

POWERCLEAR™

Možnost dvojnega delovanja in hitri preklop med ročnim pogonom ter
pogonom na vrtalnik omogoča učinkovito odmaševanje odtokov.
• Čisti odtočne cevi premera od ¾” do 1½” (20 do 40 mm).
• Spirala je v bobnu varno pritrjena in je ni možno nenamerno izvleči.
• Spirala MAXCORE® ima dobro odpornost na prelome in tako
namenjena za uporabo z vrtalnikom do hitrosti 500 /min.
• Tehnologija sprožilca AUTOFEED® omogoča samodejno potiskanje
spirale po odtoku.
• Stisnite sprožilec, zavrtite boben ter očistite odtok hitro in brez
umazanije.

PowerClear ™ je močan, kompakten in vsestranski čistilec odtokov
kadi, prh ali umivalnikov s premeri od 3/4” (20 mm) do 11/2” (40 mm).
• 2-smerni samodejni podajalnik – obdržite roke pri delu čiste, saj se
med čiščenjem odtoka spirale ne dotikate.
• Trpežna spirala – za dolgo življenjsko dobo, povečano moč in manj
možnosti zatikanja.
• Prosojen pokov bobna – omogoči vpogled v boben za preverjanje
kabla.

ROČNI ČISTILEC ODTOKOV

Kat. št.

57043
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€ 67,-

RIDGID.COM

ČISTILEC ODTOKOV

Kat. št.

59143

€ 240,-

KJ-3100

KJ-1590 II

• Za cevi premera 50 - 250 mm.
• Močan 4-taktni bencinski motor s 16 KM na ročni zagon.
• Medeninasta glava črpalke je odporna proti rjavenju.
• Robusten kolut s 61 m cevjo, premera ⅜”.
• Delovni tlak 205 bar in pretok vode 21 l/min za hitro in učinkovito
čiščenje odtokov.

• Za cevi premera 32 - 150 mm.
• Močan 2,2 kW motor z zaščito pred preobremenitvijo.
• Črpalka s tremi bati in pulznim delovanjem.
• Priročno shranjevanje spirale.
• Delovni tlak 90 bar in pretok 15 l/min za hitro in učinkovito čiščenje
odtokov.
• Jekleni kolut z 20 m ¼” cevi (¼” priključek).

VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILEC

Kat. št.

37413

€ 6.299,-

ELEKTRIČNI VODNI ČISTILEC

Kat. št.

35511

€ 2.850,RIDGID.COM
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Ročica sklopke s takojšnim delovanjem
(Odlična kontrola nad spiralo.
Hitro delujoča zavora)

Trpežno ohišje iz jeklene litine
(Zanesljivo in trpežno za
zahtevna opravila)

Povezava z vodilno cevjo je zanesljiva in enostavna
za uporabo

Nastavki za
mazanje

Hitro menjalna spojka za
obdelovalno
orodje

Vodilna cev za
zahtevna opravila

Nosilec
orodja
(hitro dostopno
in enostavno
za uporabo)

Izolacijsko tesnilo motorja
(ščiti motor pred nesnago)

Močan indukcijski motor z
možnostjo vzvratnega delovanja
(vrti spiralo s 400 vrt/min.)

Gumirane noge
(za maksimalno stabilnost med delovanjem)

K-50

SEKCIJSKI STROJ S SPIRALO
• Za čiščenje cevi 20 - 110 mm.
• RIDGID®-ov najbolj vsestranski čistilec cevi manjših in večjih
premerov.
• Odličen za čiščenje lijakov, odtokov tuš kabin in glavnih odtočnih cevi.
• Kabelska sklopka s takojšnim delovanjem povečuje nadzor uporabnika.
• Možno je čistiti s tremi različnimi spiralami premera 8 mm,
10 mm in 16 mm.
• Na voljo z reverzibilnim indukcijskim motorjem 230 V (50 Hz).
• 300 W motor vrti spiralo s 400 vrt/min.

VKLOP/IZKLOP/
VZVRATNO Stikalo
(za varno delo)

K-60SP

SEKCIJSKI STROJ S
SPIRALO
• Za čiščenje cevi 32 - 150 mm.
• Kabelska sklopka s takojšnim delovanjem
povečuje nadzor uporabnika.
• 700 W motor vrti spiralo s 600 vrt./min.
• Dobavljivo s 5 spiralami 22 mm × 4,6 m,
5 spiralami
16 mm × 2,3 m, košaro za spirale, vodilno
cevjo in orodjem.

K-60SP-SE-A25
Kat. št.

94497

K-50-6
Kat. št.

€ 1.175,-

K-50-7
Kat. št.

€ 1.279,-

K-50-8
Kat. št.

€ 1.425,-

11981
11991
12001
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€ 1.440,-

INFORMACIJE ZA NAROČANJE
STISKANJE 

Stran 2-3

43238

RP 340-B

Baterijsko orodje za stiskanje - 18 V Li-ion baterija in
polnilec + kovček

43283

RP 340-C

59198

RP 240

RP 240 komplet s čeljustmi V15-22-28

59158

RP 241

RP 241 komplet s čeljustmi V15-22-28

54358

STRAPLOCK Jermenasto držalo za cevi (80-220 mm)

REZANJE IN PRIPRAVA CEVI 

Stran 4, 6

57018

C15/22

60668

C28

55098

B-500

Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 30° (230 V, CE)

49303

B-500

Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 37,5° (230 V, CE)

55093

B-500

Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 45° (230 V, CE)

15 & 22 mm C-rezalec za bakrene cevi
28 mm C-rezalec za bakrene cevi

NAREZOVANJE

Stran 5-7

44878

600-I
Orodje za ročno
narezovanje

Stroj model 600-I, 230 V, kapacitete ½” - 1¼”, rezilne glave ½”, ¾”, 1” in
1¼”, podporna roka in kovček

44933

690-I
Orodje za ročno
narezovanje

Stroj model 690-I, 230 V, kapacitete ½” - 2”, rezilne glave ½”, ¾”, 1”,
1¼”,1½” in 2”, podporna roka in kovček

13191

300AAC

50697

300 Compact

20215

1233-3”

Stroj za rezanje navojev model 1233, ¹⁄₈ - 3”, 230 V, 50 - 60 Hz univerzalni,
glava 2”, glava 3”, noži, rezalnik, povrtalnik in 5 l olja

26107

1224-4”

Stroj za rezanje navojev model 1224, ¹⁄₄ - 4”, 230 V, 50 Hz indukcijski
(BSPT), glava 2”, glava 3”, noži, rezalnik, povrtalnik in 5 l olja

Compact M40
Sistem kamere

SeeSnake Compact M40 z monitorjem CS6x VERSA, baterijo in polnilcem

64208

Compact C40
Sistem kamere

SeeSnake Compact C40 z monitorjem CS6x VERSA, baterijo in polnilcem

48118

Compact2
Sistem kamere

SeeSnake Compact2 z monitorjem CS6x VERSA, baterijo in polnilcem

40793

microDrain™
D65S Sonde & CA-350

40803

microReel™
L100 & CA-350

microReel L100 kolut / CA-350 sistem – 100’ (30 m) microReel
L100 s sondo + micro CA-350 kamera & 12 V baterija

40813

microReel™
L100C & CA-350

microReel L100C kolut / CA-350 sistem – 100’ (30 m) microReel
L100C s sondo + micro CA-350 kamera & 12 V baterija

47163

rM200A Max &
CS6x VERSA™
Sistem kamere

Komplet rM200A Max sistem z monitorjem CS6x VERSA, 230 V 4.0
baterijo in polnilcem + kovček

19243

Navitrack
Scout® lokator

Navitrack Scout lokator s transportnim kovčkom + površinski označevalci
s sponko + 4 baterije s C-celico

microDrain D65S/CA-350 sistem – 65’ (20 m) microDrain s sondo +
micro CA-350 kamera & 12 V baterija

ČIŠČENJE ODTOKOV 

Stran 15-18

71742

K-40AF

Stroj za rezanje navojev model 300 Compact, ¹⁄₈ - 2”, 230 V,
25 - 60 Hz univerzalni, 2” glava, noži, povrtalo, rezalnik in 5 l olja

28098

K-400AF w/C32 IW

Stroj K-400 z zaščitnimi rokavicami RIDGID za čiščenje odtokov,
samodejni podajalnik AUTOFEED, C-32 IW ³⁄₈” (10 mm) × 75’ (23 m)
spirala s trdnim jedrom IW (integralno navita), komplet orodij T-260

28103

K-400AF w/C45 IW

Stroj K-400 z zaščitnimi rokavicami RIDGID za čiščenje odtokov,
C-45 IW ¹⁄₂” (12 mm) × 75’ (23 m) spirala s trdnim jedrom IW (integralno
navita), komplet orodij T-260

36033

K-45AF

36043

K-45AF-5

64268

K9-102 GLOBAL

FlexShaft SET 32 - 50 mm s kablom 15,2 m / 6 mm

64278

K9-204 GLOBAL

FlexShaft SET 50 - 100 mm s kablom 21,3 m / 8 mm

57043

POWER-SPIN+™

Ročni čistilec s spiralo z betičasto konico

59143

POWERCLEAR™

Čistilec odtokov ¾” – 1½” (20 mm - 40 mm), 230 V

37413

KJ-3100

Stran 8-9

40043

micro CA-25
Pregledovalna kamera

38758

micro CL-100
Samonivelirni križni laser

36848

micro CA-150
Pregledovalna kamera

37438

micro HM-100
Merilnik temperature in vlage

55903

micro CA-350
Pregledovalna kamera

36158

micro LM-100
Laserski merilnik razdalje

micro CA-350x
Pregledovalna kamera

37423

36163

micro CD-100
Detektor vnetljivih plinov

37428

36798

micro IR-200
Brezkontaktni infrardeči termometer

micro DM-100
Digitalni multimeter
micro CM-100
Digitalne tokovne klešče

KRIVLJENJE & ŽAGANJE

Stran 10

Stroj K-40, samodejni podajalnik AUTOFEED, vodilna cev, opornik za
montažo, C-13IC-SB, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 35’ (10,7 m) upočasnjevalna spirala z
notranjim bobnom

Stroj z C-1IC, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 25’ (7,6 m) spirala z jedrom in notranjim
bobnom
Stroj z C-1IC, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 25’ (7,6 m) spirala z jedrom in notranjim
bobnom, C-6, ³⁄₈” (10 mm) × 25’ (10,7 m) spirala z jedrom in notranjim
bobnom, petdelni komplet orodij T-250 za ³⁄₈” (10 mm) spiralo in
transportni kovček

Visokotlačni čistilec s pulznim delovanjem - šobe H-111 in H-112 z
NPT-navojem ¹⁄₄”, navijalnik cevi H-38 z visokotlačno cevjo, 200’ (61 m)
× ³⁄₈” NP in 50’ (15 m) × ³⁄₈”, ventil z nožnim aktiviranjem FV-1, orodje za
čiščenje šob, čistilna palica HW-30, šoba za rezanje korenin Root Ranger
in cev za hitro priključitev HF-4

42468

Hidravlični krivilec
HBO382

Krivilec z odprtim krilom in krivilnimi segmenti ³⁄₈ - 2”

35511

KJ-1590 II

42473

Elektrohidravlični krivilec
HBO382E

Krivilec z odprtim krilom in krivilnimi segmenti ³⁄₈ - 2”

11981

K-50-6

Stroj z adapterjem A-17-A in kompletom spiral A-30

11991

K-50-7

Stroj z adapterjem A-17-A in kompletom spiral A-30

36518

Hidravlični krivilec
HB382

Krivilec s prekucnim krilom in krivilnimi segmenti ³⁄₈ - 2”

12001

K-50-8

Stroj z adapterjem A-17-A in A-17-B, kompletom spiral A-30

Krivilec s prekucnim krilom in krivilnimi segmenti ³⁄₈ - 2”

K-60SP-SE-A25

39243R

Elektrohidravlični krivilec
HB382E

94497

26641

Žaga za suho rezanje
590L

Stroj z zaščitnimi rokavicami RIDGID za čiščenje odtokov, kompletom
orodij A-61, kompletom spiral A-62 ter kompletom spiral in orodij A-25

Stran 11
Motor za prostoročno
vrtanje HC-2W

34511

RB-3W Motor

34501

RB-3W Sistem za vrtanje

35091

Sistem za vrtanje
RB-214/3

46783

Tlačni rezervoar za vodo

Registrirajte svoje
orodje na aplikaciji
RIDGID Link™ App

HC-2W, ročni vrtalnik za suho in mokro vrtanje, 230 V, PRCD

DOŽIVLJENJSKA
GARANCIJA

RB-3W, motor vrtalnika za mokro in suho vrtanje, 230 V, PRCD
RB-3W motor, 230 V + podpora + komplet za sidranje
RB-214/3, 230 V motor + stojalo + sidrni komplet + ključi

Na kvaliteto materiala
in izdelave

10 l / 6 bar

Za več podrobnosti obiščite
RIDGID.com/warranty

BODITE OBVEŠČENI • RIDGID.EU/SIGNUP

VAŠ TRGOVEC

RIDGID® si pridržuje pravico do spremembe oblike in specifikacije produktov brez
predhodnega obveščanja ali prilagoditev tiskovin. Pregled celotnega programa
orodja je na voljo v katalogu RIDGID® in na spletni strani RIDGID.com.
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FY19 146TA_SL

26721

Električni vodni čistilec, pogonska šoba ¹⁄₄” + prebojna šoba
¹⁄₄” in 20 m × ¹⁄₄” cev

Žaga za suho rezanje 230 V, 50 Hz

VRTANJE

Veljavno od 1. Januarja 2020. Cene so predmet sprememb. Cene so brez DDV.

Stran 12-14

64213

Stroj za rezanje navojev model 300,
¹⁄₈ - 2”, 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni, samodejni mazalni sistem, 2” glava,
noži, povrtalo, rezalnik, stojalo in posoda za olje

TESTIRANJE MERJENJE IN PREGLEDOVANJE 

63888

Set; vsebuje zgoraj navedene artikle: 54338, 54343, 54348
Dimenzije (D × Š × V): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm, masa: 16.2 kg,
volumen: 106.5 l, 180 kg

PREGLEDOVANJE IN LOCIRANJE 
Stran 4

–

Stran 10

Profesionalni sistem
kovčkov za shranjevanje

Vrvično orodje za stiskanje - 220 V napajalni adapter + kovček

KLEŠČE 
42478

SHRANJEVANJE 

