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HQx Live app

25 mm-es színes,
önbeálló kamerafej – könnyedén 
navigál kis átmérőjű vezetékekben

Újgenerációs
flexibilis tolókábel –  
Ø 6 mm, 30 m

Vízálló,
fóliázott billentyűzet

Nappal is jól látható
szÍnes LCD kijelző

Dokkoló rendszer – 
A monitor kivehető a gyors 

kioldógombok elfordításával

Hordfogantyú – 
a teljes vizsgálórendszer egy 

kézben való szállításához

Built-in FleXmitter 
Sonde 

NAGY teljesítmény egy tömör, strapabíró, könnyű csomagban

• Önbeálló kamerafej, az éles, tiszta és mindig 
függőleges tájolású képekért a cső belsejében.

• Tömör, hordozható kivitelezés a kényelmes 
szállítás és tárolás érdekében.

•  Új dokkoló rendszer a gyors és hatékony mun-
káért.

•  Továbbfejlesztett kábel és kamerafej kivitele-
zés a tökéletesebb irányításért.

•  Beépített FlexMitter® jeladó a pontos hibabe-
határolás érdekében.

•  Digitális felvételrögzítés közvetlenül USB meg-
hajtóra.

• Az ingyenes RIDGID HQx Live alkalmazással, 
közvetítheti és lejátszhatja a felvételeket iOS 
vagy Android telefonon, vagy tablettán.   

•  Beépített hangszóró és mikrofon.
•  Szövegsablonok megjelenítése a képernyőn a 

távolság-, dátum- és időkijelzés mellett.

FŐ JELLEMZŐK:

ÖNBE ÁLLÓÖNBE ÁLLÓ
HORDOZHATÓSÁGHORDOZHATÓSÁG

EGYSZERŰ VIZSGÁLAT 40 - 150 MM ÁTMÉRŐJŰ CSATORNÁKBAN ÉS
FELVÉTELKÉSZÍTÉS EGY ÉRINTÉSSEL

VIDEO RENDSZER SeeSnake®  

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS Tudta, hogy…?
A RIDGID® SeeSnake® és SeekTech® vizsgáló és helymeghatározó eszközök 
a megbízhatóság, a kemény használat és egyszerű kezelhetőség mércéi az 
iparban. A kamerák, monitorok, kábelkészletek széles választékából biztosan 
összeállítható olyan SeeSnake® rendszer, amely legjobban megfelel az Ön 
igényeinek.

A RIDGID® SeekTech® helymeghatározók és jeladók teljes termékválasztéka 
rendelkezésére áll a felszín alatti elektromos-, víz-, gáz-, olaj-, telekommuni-
kációs vezetékek, csatornák, lefolyók gyors és pontos felderítéséhez. Minden 
eszköz rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez és tökéletes kiegészítője a 
RIDGID®SeeSnake® videó vizsgálóeszközöknek.

• Bármely RIDGID SeeSnake vizsgálókamera hasz-
nálható minden RIDGID SeeSnake monitorral.

• A RIDGID SeeSnake® kamerákat 20 mm - 
300 mm csőátmérőig használhatja.

• Minden RIDGID SeeSnake® monitor ugyanazzal a 
külső akkumulátorral használható.

• Az új SeekTech® helymeghatározó GPS és 
Bluetooth® technológiával rendelkezik, így 
könnyen összekapcsolható külső adatgyűjtő 
eszközökkel.
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SEESNAKE 
VIDEO RENDSZER COMPACT  & 

SEESNAKE 
VIDEO RENDSZER rM200A  &  

Kat. szám 
48118

Kat. szám 
47163

€ 5.711,-

€ 7.853,-

ÖNBE ÁLLÓÖNBE ÁLLÓ
SOKOLDALÚSÁGSOKOLDALÚSÁG

25 mm Önbeálló
kamerafej –  
Könnyen irányítható
a kis átmérőjű
csövekben

Tartós kábeldob 
a Ridgidtől –  
Mindennapi 
használatra 
tervezve

Integrált  
szállítókocsi –  
Tartalmazza a kihajt-
ható fogantyút és a 
terepjáró kerekeket a 
könnyű hordozható-
ság érdekében

Dokkoló rendszer –  
Lerögzíti a CS6x 
monitort szállításnál

Tárolódoboz –
Praktikus tároló,
szerszámok és
anyagok részére

A 40 - 200 MM ÁTMÉRŐJŰ VEZETÉKEK KÖNNYED VIZSGÁLATA, MINDIG TÖKÉLETES 
MINŐSÉGŰ ÉS TÁJOLÁSÚ KÉPET NYÚJTÓ KAMERÁVAL.

VIDEO RENDSZER SeeSnake®  rM200

Egyesíti a hordozhatóságot 
és a sokoldalúságot a 
hatékony és egyszerű 
csővizsgálat érdekében
A CS6xPak és CS6x monitorok ugyanazokat 
a nagyszerű funkciókat kínálják, két 
különböző kivitelben. Mindkét monitor 
kompatibilis minden SeeSnake kamerával. 
A CS6xPak típust a Compact2 RIDGID 
kameradokkolójához terveztük, míg a 
CS6x könnyen felszerelhető a Max rM200 
tartójára.

Felcserélhetőség  
Két dob tipus, ami hamar és 
könnyen felcserélhető egymás 
között, megkönnyitve ezáltal 
a munkát 

Beépített 
FleXmitter jeladó

Újgenerációs
flexibilis tolókábel –  
Ø 7.6 mm, 61 m
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MICRODRAIN™ 
D30 & CA-350 •  
D65S SONDE & CA-350

MICROREEL™ 
L100 & CA-350

NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ 

• 30 - 75 / 100 mm* átmérőjű csövekhez.
• Ø 40 mm-es csőben, 90°- os könyökben 

már elfordul.
• 10 m (D30) / 20 m (D65S) tolókábellel.
• Egy extra akkumulátort tartalmaz.

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

• 40 - 100 / 125 mm* átmérőjű csövekhez.
• Ø 50 mm, 90°-os könyökben már elfordul.
• 30 m hosszú tolókábel.
• 512 Hz helymeghatározó.
• Méterszámlálóval, vagy anélkül.
• Egy extra, tölthető akkumulátort tartalmaz.

• 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.

D30&CA-350 
Kat. szám 
40783

D65S&CA-350 
Kat. szám 
40793

L100&CA-350 
Kat. szám 
40803

Kat. szám 
19243 € 1.785,-

€ 2.065,-

€ 2.662,- € 3.581,-
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K-45AF

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

NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ 

Tudta, hogy…?
• A kétirányú AUTOFEED® funkció spirál 

előtolással rendelkezik, amellyel 
egyszerűbb, gyorsabb és tisztább a munka.

• A RIDGID® dobos lefolyótisztítók nagy 
nyomatékot, a szekcionált gépek pedig 
nagy sebességű vágóhatást fejtenek ki az 
akadályok áttörésére.

• A RIDGID® a tisztítóspirálok és vágószer-
számok széles választékát kínálja, a zsírtól 
a gyökérbenövések okozta dugulások 
elhárítására.

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

K-40AF

K-400AF

• 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
• Spirálfordulat 270 f/p.
• A vezetőtömlő és az önműködő 

előtoló megvédi a berendezéseket 
és a munkakörnyezetet a 
szennyeződéstől.

• Lábműködtetésű nyomáskapcsoló 
lehetővé teszi az egykezes 
használatot.

• 30 - 110 mm csőátmérőkhöz
• A legkönnyebben mozgatható 

RIDGID lefolyótisztító.
• A teleszkópos fogantyú révén 

egyszerűen szállítható és tárolható.
• Az integrált szállítókocsi 

egyszerűvé teszi a munkaterület 
megközelítését.

• A nyomatékhatároló csökkenti a 
kábel „átcsapásának” kockázatát.

• A 380 Wattos motor 170 f/p 
fordulattal hajtja a spirált.

K-400AF w/C45IW 
Kat. szám 
28103

Kat. szám 
71742

K-400AF w/C32IW 
Kat. szám 
28098

• 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
• 0 - 600 f/p szabályozható fordulatszámú motor.
• A belső dob megakadályozza a szennyezés kijutását és 

jelentősen csökkenti a spirál átcsapásának veszélyét.

K-45AF 
Kat. szám 
36033
K-45AF-5 
Kat. szám 

36043*

€ 1.049,-

€ 1.122,-

€ 342,-

€ 448,-

€ 771,-
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Olajozó 
tartozék

(csökkentett 
karbantartás)

Gyors váltó-
kapcsolás

Beépített 
szerszámtartó  

(Praktikus 
és könnyen 

használható)

Gumibevonat a 
lábakon 

(A maximális stabilitá-
sért működés közben)

Üzembiztos és 
könnyen használ-
ható csatlakozó

FW/OFF/REV kapcsoló
(A maximális biztonságért)

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

Szigetelő motorpakolás
(Védi a motort a szennyeződéstől)

Nagy ellenállású 
irányítótömlő

Erős öntvény test
(megbízható és tartós, magas 

ellenállóképességgel)

Erős, megfordítható  
indukciós motor  

(400 RPM huzalforgatás))

• 20 - 110 mm átmérőjű csövekhez.
• A legsokoldalúbb RIDGID® csatornatisztító, alkalmas kisebb és nagyobb tisztítási 

feladatok elvégzésére.
• Használható mosdók, zuhanyzók és padlóösszefolyók dugulásának elhárítására.
• Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben 

tartható.
• Három, különböző méretű spirállal használható: 8 mm, 10 mm és 16 mm.
• A 230 V 50 Hz-es átfordítható indukciós motor
• 300 W-os motor 400 f/perc fordulatszámmal hajtja a kábelt.

 
K-50

K-50-6
Kat. szám 
11981

K-50-7
Kat. szám 
11991

K-50-8
Kat. szám 
12001

• 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.

• 50 - 250 mm csőátmérőkhöz.
• A legnagyobb teljesítményű csatornatisztító a RIDGID ® kínálatában.
• Könnyen áthatol a legmakacsabb elzáródásokon is, beleértve a 

gyökérbenövéseket is.
• A 600 f/perc fordulatú, nagysebességű tisztítás képessége kiemeli a 

gépet a többi közül.
• Függőleges vázkeret, nagy, félpneumatikus, csapágyazott kerekekkel 

és spiráltárolóval.

K-60SP

K-1500SP

K-60SP-SE-A25
Kat. szám 
94497

K-1500SP A SE
Kat. szám 
45317

€ 1.132,-

€ 1.233,-

€ 1.376,-

€ 1.325,-

€ 3.028,-
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• 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.

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

KJ-3100 
VÍZSUGARAS CSŐTISZTÍTÓ

KJ-1590 II 
VÍZSUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ BERENDEZÉS

Kat. szám 
37413

Kat. szám 
35511

FW/OFF/REV kapcsoló
(A maximális biztonságért)

Szigetelő motorpakolás
(Védi a motort a szennyeződéstől)

€ 5.834,-

€ 2.753,-
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RP 340

PRÉSELÉS

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

Préspofák és kiegészítők 
érdekében látogasson meg a 
RIDGID.COM honlapunkon

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

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

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

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

KETTŐS ÁRAMFORRÁS
Akár hálózatró vagy akkuval használható…
bármikor átcserélhető.KAPACITÁS: 

10 – 108 mm

AZ ÔN  
NYUGALMÁÉRT

Tudta, hogy…?

•  Az RP 340 a világ legkönnyebb pisztolymarkolatos standard 
présszerszáma.

• Jelentős szervizköltséget takaríthat meg az RP-340 által kínált, az iparban 
leghosszabb, 42000, présciklus révén.

• Az RP 340 használható akkumulátoros, vagy vezetékes táplálással.

RP 340-B 
Kat. szám 
43238 € 1.329,-

RP 340-C 
Kat. szám 
43283 € 1.169,-
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RP 240 RP 241
A PRÉSGÉPEK

RP 240 
Kat. szám 
 59198 € 1.329,-

RP 241 
Kat. szám 
59158 € 1.329,-
*Tartalmaz 3 db préspofát*Tartalmaz 3 db préspofát

PISZTOLYSZERŰ
MARKOLAT
A jó egyensúlyért és
ergonomikus
használatért!

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

M I K R O  S Z O R Í T Á S
MINDEN IDŐK LEGKÖNNYEBB ÉS LEGKOMPAKTABB PRÉSGÉPE

EGYSZERŰ HASZNÁLAT EGY KÉZZEL

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

EGYETLEN PRÉSELÉS  
4 MÁSODPERC ALATT!

NAGY LED 
VILÁGÍTÁS!

HOZZÁFÉRÉS A SÖTÉT 
ZUGOKHOZ!

SZERVIZELÉSI  
IDŐTARTAM
Csak 32.000 ciklus után!

MODERN LI-ION 
AKKUMULÁTOR
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Kat. szám 
54358 € 198,-

Kat. szám 
54338

Kat. szám 
54343

Kat. szám 
54348

€ 59,-

€ 66,-

PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM  
TÁROLÓ RENDSZER

Be
m

ut
at

ju
k A MUNKA-

TERÜLETI 
IRODÁT

Ütésálló műgyantából 
gyártott.

Fém ütköző 
megakadályozza a
fedél összeomlását.

Zárható rendszer
(Lakat nem tartozék)

Víz és por elleni tömí-
tés a berendezések
védeleme érdekében.

Nagy teherbírású  
dizájn professzionális
használatra.

PROFI FELSŐ SZERSZÁMSZERVEZŐ
Alkatrészek és tartozékok Könnyű tárolása és 
kiválasztása érdekében.
Magába foglalja: kivehető rekesz, 2 elválasztó.

PROFI KÖZÉP SZERSZÁMOS LÁDA
Széles tárolási lehetőségek: elektromos szerszámok, kézi 
szerszámok és kiegészítők.
Magába foglalja: 2 oldalsó fogantyú, 1 központi fogantyú.

PROFI MOBIL SZERSZÁMOS KOCSI
Széles tárhely. Rendszer zár. Levehető fedél.
Magába foglalja: stabil teleszkópos fém fogantyú, minden-
terep kerekek, integrált eszköztár

€ 112,-
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600-I & 690-I

600-I

690-I

Tudta, hogy…?

• A RIDGID® menetvágó gépekkel a legkülönbözőbb 
méretű és fajtájú csöveket munkálhatja meg: feketecső, 
galvanizált és műanyagbevonatos csövek, réz**- és 
rozsdamentes csövek, védőcsövek, valamint 30 HRC 
keménységű vasrudak.

• A 700-C menetvágóval hajtott, RIDGID® 258XL csővágóval, 
12” átmérőjű csöveket is forgács és szikramentesen 
darabolhat

** 916 és 918 hornyolókkal szerelve

*Teljes készlet ami 
tartalmazza a gépet, 

menetvágófejeket, 
támasztókart és a 

szállító dobozt.

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

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

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

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

Kat. szám 
44933*

Kat. szám 
44878* € 682,-

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

A becsavarható 
kefetetők 
megkönnyítik a 
szervízelést.

A fogantyú 
formatervezett 
gumibevonata 
optimális kontrollt 
biztosít.

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

KÉZI MENETMETSZŐK
Ideálisak karbantartási és javítási munkálatokhoz!

Nyítás

Meghajtó

Zárás

Nyítás

Ütésálló műgyantából 
gyártott.

Nagy teherbírású  
dizájn professzionális
használatra.

€ 976,-
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300 
COMPACT

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

szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám 
50697 € 3.529,-
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1224-4”
• Referencia a 4”-os menetvágásban.
• Jól bírja a feszültségingadozást.
• 2”-os egyetemes és 4”-os menetvágófejjel, menetkésekkel, 

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

Kat. szám 
26107

1233-3”
• A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3”-os menetvágó gépe.
• Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
• 2”-os egyetemes és 3”-os menetvágó fejekkel, menetkésekkel, 

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

Kat. szám 
13191

Kat. szám 
20215

300AAC
• ⅛ – 2” (141 hajtóműves menetmetsző 4”-ig).
• Több, mint 40 éve bizonyítottan kivételesen megbítózható.
• Hordozhatóság és sokoldalúság, kompakt méretben.
• Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra.
• 2”-os egyetemes menetvágófejjel, menetkésekkel, sorjázóval, 

csővágóval és 330 típusú olajozórendszerrel szerelve szállítjuk, és 
minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

€ 6.496,-

€ 3.529,-

€ 4.515,-
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Tudta, hogy…?

• A RIDGID® csőhajlítókat -10 C° és +50 C° hőmér-
séklet mellett is biztonságosan használhatja.

• A RIDGID® csőhajlítókkal 2,2 – 7,6 milliméteres
falvastagságú csöveket is hajlíthat.

• A RIDGID® 550-1 szablyafűrész orbitális (körkörös)
és lengőmozgást is végez a kiváló vágásteljesít-
mény érdekében.

•Minden RIDGID® szablyafűrész rendelkezik elektro-
nikus túlterhelés elleni védelemmel, amely hosszú,
gondmentes használatot biztosít.

• Az 590-L szárazfűrész tengelyrögzítéssel is
rendelkezik a fűrésztárcsa könnyebb cseréjének
érdekében.

HAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS
Minden szakma kívánságlistáján a pontosság, a 
maximális rendelkezésre-állás, a gyorsaság, az irá-
nyíthatóság, a hordozhatóság és a legkisebb kezelői 
fáradtság áll! Éppen ezért volt a RIDGID® a válasz-
tott, az elmúlt két évtizedben, az ipar részéről a 
fekete- és horganyzott acélcsövek hajlításához, mint: 
· Infrastrukturális projektek, acél korlátok, fém lép-

csők, acél szerkezetek hajlításához;
· Tűzvédelmi-, víz-, fűtés, gáz hálózatokhoz és be-

rendezésekhez;
· 90° -os íveket igénylő ipari rendszerek, úgymint

gőzkazán-, gázkompresszorok, hőcserélők eleme-
ihez.

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

HB382
Kat. szám 
36518

HB382E
Kat. szám 
39243

HBO382
Kat. szám 
42468

HBO382E
Kat. szám 
42473

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

KÖRFŰRÉSZ
590L

Kat. szám 
26641€ 1.030,- € 1.835,-

€ 1.530,- € 2.375,-

€ 755,-
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Teljesítmény: 10-132 mm. Teljesítmény: 10-162 mm.

KÉZI FÚRÓGÉP
HC-2W / RB-3W

HC-2W
Kat. szám 
26721

RB-3W Motor
Kat. szám 
34511

RB-3W Drilling System
Kat. szám 
34501

Teljesítmény: 10-200 mm. Teljesítmény: 10-350 mm.

RB-208/3
Kat. szám 
33411

RB-214/3
Kat. szám 
35091

FÚRÓ RENDSZER
RB-208/3 / RB-214/3

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

Kat. szám 
46783

Tudta, hogy…?

• A 82 mm feletti száraz fúráshoz ajánlott központo-
sító vezető fúrót és fúró tartót (52566) használni a 
pontos fúráshoz.

• Ha nagyon kemény anyagot fúrunk, (pl. csempék), 
ajánlott előfúrni cserélhető hegyű fúróval.

FÚRÁS
RIDGID® HC-2W-RB-3W gyémántfejes fúrógép 
minden munkára megfelel, legyen szó kemény, 
vagy puha anyagról, vizes, száraz, kicsi, vagy nagy 
átmérőjű fúrási feladatról.

A RIDGID® RB-208/3 és RB-214/3 a szakma csúcsát 
képviseli, könnyű magfúró rendszerrel a precíziós 
gyémántfúró alkalmazásokhoz, mint erősen vasalt 
beton, tűzzáró falazatok, aszfalt, kő-és egyéb anya-
gok fúrásában.

€ 2.039,-

€ 713,- € 1.019,-

€ 1.631,-

€ 2.855,-

€ 179,-



RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai 
tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása 
nélkül. A teljes RidgeTool termékkínálat megtekintéséhez kérjük 
böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.

© 2018, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson 
Electric Co.vagy a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült Államokban és 
más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos 
cégek védjegye.Ér
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További részletekért látogasson
el a RIDGID.com/warranty oldalra

ÉLETHOSSZIG TARTÓ
GARANCIA

A garancia a készülék anyag- és
gyártáshibáira vonatkozik.

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

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

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK 

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS 2-4 Oldal

48118 Compact2 Rendszer Kit Compact2 Rendszer CS6xPak Monitorral + 230 V 4.0 korszerű 
lítium akkumulátor és töltő

47163 rM200A Max & CS6x  
Video rendszer

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

40783 microDrain™
D30 & CA-350

microDrain D30/CA-350 Rendszer - 30’ (10 m) microDrain  
micro CA-350 Kamerával és 12 V lítium akkumulátor

40793 microDrain™
D65S Sonde & CA-350

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

40803 microReel™
L100 & CA-350

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

19243 Navitrack  
Scout® Helymeghatározó

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

LEFOLYÓTISZTÍTÁS  5-7 Oldal

71742 K-40AF AUTOFEED-es gép + irányítótömlő + tartóállvány + C-13IC-SB 

28098 K-400AF w/C32 IW Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + 230 V C-32 

kábel + T-260 szerszámkészlet

28103 K-400AF w/C45 IW
(12 mm) × 75’ (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel +
T-260 szerszámkészlet

36033 K-45AF
és belső dob

36043 K-45AF-5

táska

11981 K-50-6 A-17-A Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel

11991 K-50-7 A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel

12001 K-50-8 A-17-A Adapterrel + A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel

94497 K-60SP-SE-A25 Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-61 
szerszámkészlet + A-62 kábel + A-25 kábel és szerszámkészlet

45317 K-1500SP A SE Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-12 Pin Key + 
A34-12 hátsó irányító tömlő + SE szerszámkészlet

37413 KJ-3100

szerszám + HW-30 Mosó + RootRanger RootCutting Düzni +  
HF-4 Gyorscsatlakozású tömlő

35511 KJ-1590 II

PRÉSELÉS  8-9 Oldal

43238 RP 340-B Akkumulátoros préselő - 18V 2.0 A korszerű lítium akkumulátor + 
230 V korszerű lítium töltő + tartó

43283 RP 340-C Vezetékes préselő – 220 V adapter+ tartó

59198 RP 240 RP 240 készlet V15-22-28 pofákkal

59158 RP 241 RP 241 készlet V15-22-28 pofákkal

SZERSZÁMTÁROLÁS  10 Oldal

54338 Profi felső 
szerszámszervező

Méretek (L × W × H): 56.4 × 35 × 16.5 cm, súly: 3.6 kg,  
befogadóképesség: 14.5 l, 45 kg

54343 Profi közép szerszámos 
láda

Méretek (L × W × H): Box 56.4 × 35 × 31 cm, súly: 4.6 kg, 
befogadóképesség: 36 l, 60 kg

54348 Profi mobil szerszámos 
kocsi

Méretek (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 48 cm, súly: 8 kg, 
befogadóképesség: 56 l, 75 kg

54358 Professzionális szerszám 
tároló rendszer

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

MENETVÁGÁS 11-13 Oldal

44878 600-I
Kézi menetvágó

44933 690-I
Kézi menetvágó

50697 300 Compact
230 V, 25 - 60 Hz Univerzális

13191 300AAC
230 V, 25 - 60 Hz Univerzális, automatikus olajozás

20215 1233-3”
230 V, 50 - 60 Hz Univerzális

26107 1224-4”
230 V, 50 Hz Indukciós (BSPT)

CSŐHAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS 14 Oldal

42468 Hidraulikus csőhajlító
HBO382

42473 Hidraulikus csőhajlító
HBO382E

36518 Hidraulikus csőhajlító
HB382

39243 Hidraulikus csőhajlító
HB382E

26641 Körfűrész
590L

230 V 50 Hz Körfűrész

FÚRÁS 15 Oldal

26721 Kézi fúró 
HC-2W

HC-2W, kézi, száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD

34511 Motor RB-3W RB-3W száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD

34501 RB-3W Fúrórendszer RB-3W Motor, 230 V + Állvány + Rögzítő készlet

33411 Fúrórendszer 
RB-208/3

RB-208/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok

35091 Fúrórendszer 
RB-214/3

RB-214/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok

46783 Víznyomású tartály 10 l / 6 bar

VISZONTELADÓ

ATLANTI-SZERSZÁM KFT.
1163 Budapest, Főhadnagy utca 3 
Magyarország

e-mail: info@atlanti-szerszam.hu
 tel.: 06-1/43-32-678

www.atlanti-szerszam.hu


