
ESSENTIALS 2016

Scanați 
această pagină

Descoperiți  
conținutul interactiv

Descărcați aplicația 
gratuită Layar App

TIPAR 
INTERACTIV

FILETARE INSPECT‚ IE CONDUC
TE
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Cameră cu nivelare 
automată de 25 mm – 
navighează cu ușurință în linii 
cu diametre mici

Cablu Bowden de 
următoare generație –  
Ø 6 mm, lungime 30 m

Tastatură
rezistentă la apă

Ecran LCD color 
vizibil în timpul zilei

Sistem andocare – 
CS6Pak poate fi dezactivat cu o 

întoarcere pe jumătate a butoanelor 
pentru eliberare rapidă

Mâner de transport – 
pentru a transporta întregul sistem de 

control într-o singură mână

Transmițător FleXmitter 
încorporat

PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ într-un pachet compact, durabil și ușor

• Cameră auto-nivelare pentru o imagine 
extrem de clară a țevii, care stă întotdeauna 
în poziție verticală.

• Pachet compact, portabil, pentru transport 
și depozitare convenabile.

• Sistem de andocare pentru o configurare 
rapidă și eficientă potrivită lucrării. 

• Design îmbunătățit al cablului și al 
capului de cameră pentru o manevrabilitate 
deosebită.

• Transmițător FleXmitter® încorporat pentru 
localizarea exactă a aparatului foto.

• Înregistrare digitală direct pe USB.

• Software HQ™ pentru a edita, arhiva și 
transmite rapoartele prin material imprimat, 
DVD, sau on-line. 

• Microfon și difuzor integrate.
• Suprapunere text pentru adăugarea de 

măsurători, date și ore.

SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA FIȘIERUL VIDEO

CARACTERISTICI CHEIE:

NIVELARE AUTOMATĂNIVELARE AUTOMATĂ
PORTABILITATEPORTABILITATE

EXAMINARE UȘOARĂ A LINIILOR DE 40 – 150 MM &  
ÎNREGISTRARE DIGITALĂ CU NUMAI O ATINGERE.

SISTEM VIDEO SeeSnake® 

INSPECȚIE & LOCALIZARE Știați că?
Instrumentele de inspecție și localizare RIDGID® SeeSnake® și SeekTech® 
reprezintă standardul industriei în ceea ce privește robustețea, capabilitatea 
de împingere și ușurința de utilizare. Cu o gamă largă de camere puternice, 
cabluri Bowden, role și monitoare, există un sistem SeeSnake care vă satisface 
nevoile. Fiecare sistem este ușor de utilizat și durabil.
Este disponibilă o linie completă de localizatori și emițătoare RIDGID SeekTech 
pentru a vă satisface nevoile de identificare rapidă și precisă a cablului electric 
îngropat, a utilităților de apă, gaz, petrol, telecomunicații, scurgere și canalizare. 
Ambele sisteme sunt flexibile, astfel satisfăcându-vă diversele necesități și 
reprezintă, de asemenea, o completare ideală a echipamentului de control 
video RIDGID SeeSnake.

• Toate camerele de inspecție RIDGID SeeSnake 
funcționează cu toate monitoarele SeeSnake.

• Cu ajutorul camerelor SeeSnake puteți inspecta 
conducte cu diametru de la 20 mm până la 300 mm.

• Puteți utiliza aceleași baterii externe pentru toate 
monitoarele SeeSnake.

• Noul locator SeekTech SR-24 are GPS și tehnologie 
Bluetooth® pentru o integrare ușoară a dispozitive-
lor externe de captare de date.
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NIVELARE AUTOMATĂNIVELARE AUTOMATĂ
VERSATILITATEVERSATILITATE

Camera cu 
autonivelare de  
25 mm –  
navighează cu 
ușurință pe linii cu 
diametre mici

Casetă de role 
durabilă –  
Construită pe 
modelul RIDGID® 
pentru a rezista 
uzului zilnic

Kit de transport 
integrat –  
Include un mâner 
repoziționabil și 
toate roțile de teren 
pentru un transport 
ușor în jurul locurilor 
de desfășurare a 
activității

Sistem de 
andocare –  
Securizează CS6 
pentru transportul 
integrat

Coș de 
depozitare –
depozitare 
convenabilă 
pentru 
instrumente și 
unelte esențiale

EXAMINARE UȘOARĂ A LINIILOR DE 40 – 200 MM CU O CAMERĂ  
CE OFERĂ O IMAGINE CLARĂ, DREAPTĂ.

SISTEM VIDEO SeeSnake®  rM200

Combină portabilitatea și ver-
satilitatea pentru a vă ușura 
și pentru a adăuga eficiență 
inspecțiilor de conducte

Modelele CS6Pak și CS6 oferă aceleași 
caracteristici deosebite în două 
modalități diferite.
Ambele monitoare sunt compatibile cu 
toate rolele SeeSnake® pentru camere. 
CS6Pak este conceput pentru a se 
fixa pe Compact2, în timp ce CS6 se 
montează cu ușurință la mânerul de 
andocare Max rM200.

SEESNAKE 
SISTEM VIDEO COMPACT  & CS

SEESNAKE 
SISTEM VIDEO rM200  & CS

SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA FIȘIERUL VIDEO

Cat. nr. 
48118

Cat. nr. 
47163

€ 5.399,-

€ 7.499,-
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MICRODRAIN™ 
D30 & CA-300 •  
D65 SONDE & CA-300

MICROREEL™ 
L100 & CA-300

LOCATORUL NAVITRACK SCOUT® 

• Pentru conducte de 30 - 75 / 100 mm*.
• Poate înainta în coturi de 90°  

de la 40 mm.
• Cablu Bowden de 10 m (D30) / 20 m (D65).
• O baterie suplimentară inclusă.

* Capacitatea mai mică este valabilă atunci când se utilizează cu un CA-300, iar capacitatea mai mare, atunci când se utilizează cu un monitor SeeSnake.

• Pentru conducte de 40 - 100 / 125 mm*.
• Poate înainta în coturi de 90°  

de la 50 mm.
• Cablu Bowden de 30 m.
• Transmițător de 512 Hz.
• Disponibil cu sau fără contor metric.
• O baterie reîncărcabilă suplimentară inclusă.

• Locatorul RIDGID® Navitrack Scout® este ideal pentru localizarea ușoară a 
capetelor de cameră, a transmițătorilor și a tijelor de împingere.

• Indică ușor problema și o repară repede.
• Ghicește locația cu ajutorul ecranului LCD ușor de citit și a hărții vizuale.
• Poate găsi camera și transmițători de la 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz la 33 kHz.
• Locatorul cu o greutate redusă și ușor de utilizat.
• Adâncimea este calculată în mod automat și afișată când se află  

deasupra țintei.
SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA FIȘIERUL VIDEO

D30&CA-300 
Cat. nr. 

40783
D65&CA-300 

Cat. nr. 
40793

L100&CA-300 
Cat. nr. 

40803

Cat. nr. 
19243 € 1.719,-

€ 1.925,-

€ 2.499,- € 3.379,-
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LOCATORUL NAVITRACK SCOUT® 

Știați că?
• Dispozitivul pentru chiuvetă K-45 oferă un 

AVANS AUTOMAT (AUTOFEED®) cu două 
sensuri care face ca procesul de desfundare 
a scurgerilor să devină rapid, curat și ușor.

• Fiecare mașina secțională RIDGID are un 
ambreiaj de cablu unic, ce se acționează in-
stant și maximizează controlul operatorului.

• Mașinile cu tambur RIDGID dispun de un 
cuplu ridicat pentru a elimina obstacolele, 
în timp ce Instrumentele secționale RIDGID 
curăță prin tăiere de mare viteză.

• RIDGID oferă o gamă largă de tăietori și 
cabluri pentru a elimina totul, de la grăsime 
până la blocaje profunde.

DESFUNDAREA 
CANALIZĂRILOR
Echipamentele de desfundare a canalizări-
lor RIDGID®, variind de la unelte manuale, 
unelte automate pentru chiuvetă, mașini 
cu tambur / secționale de curățat până la 
cele cu jet, au dat dovadă de un nivel ridicat 
de performanță pe piața de profil timp de 
zeci de ani.

K-40AF

K-400AF

• Pentru conducte de 20 - 75 mm.
• Rotește cablul cu 270 RPM.
• Furtunul de ghidare și avansul 

automat protejează echipamentele 
și menține locul de muncă curat.

• Întrerupător-pedală acționat 
pneumatic, care permite operarea 
cu o singură mână.

• Pentru conducte de 30 - 110 mm.
• Cel mai ușor portabil instrument de 

desfundare a canalizărilor oferit de 
RIDGID.

• Mânerul telescopic permite o 
depozitare și un transport ușoare.

• Cartul integrat pentru transport 
oferă acces facil către și de la locul 
de muncă.

• Limitatorul de cuplu ajută la 
reducerea potențialelor cazuri de 
răsucire necontrolată a cablului.

• Motorul de 380 W rotește cablul la 
170 RPM.

K-400AF w/C45IW 
Cat. nr. 

28103

Cat. nr. 
71742

K-400AF w/C32IW 
Cat. nr. 

28098

SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA FIȘIERUL VIDEO

  
K-45AF

• Pentru conducte de 20 - 75 mm.
• Avans automat (AUTOFEED®) cu două sensuri ce menține 

atât mâinile, cât și spațiul de lucru, curate.
• Motor cu viteză variabilă de 0-600 RPM.
• Tamburul interior previne scurgerile de apă și reduce 

semnificativ riscurile de răsucire necontrolată a cablului 
în interiorul tamburului.

K-45AF 
Cat. nr. 

36033
K-45AF-5 

Cat. nr. 
36043

DISPOZITIV PENTRU CURĂȚAT SCURGERI

€ 740,-

€ 979,-

€ 1.049,-

€ 325,-

€ 429,-
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Orificiu  
pentru gresare 

 (Pentru o 
întreținere 

scăzută)

Cuplare cu 
schimbare 

rapidă

Suport unelte 
încorporate

(Practic și ușor 
de utilizat)

Picioare de cauciuc 
(Pentru stabilitate 
maximă în timpul 

operării)

Conexiune fiabilă 
și ușor de utilizat

Buton FW/OFF/REV
(Pentru siguranță maximă)

Mâner ambreiaj cu acționare instantă  
(Control perfect asupra cabului.
Frâna rapidă previne avansarea prea rapidă)

Garnitură izolatoare pentru motor
(Protejează motorul de impurități)

Furtun de ghidare 
de mare rezistență

Corp robust din fontă
(Fiabil și durabil,  

cu o rezistență ridicată)

Motor puternic  
cu inducție, reversibil

(Rotește cablul la 400 RPM)

• Pentru conducte de 20 - 110 mm.
• Cel mai versatil instrument de desfundare a scurgerilor de la RIDGID®  

capabil să ducă la bun sfârșit „misiuni” atât simple, cât și dificile.
• Potrivit pentru chiuvete, dușuri și sifoane de pardoseală.
• Cablul de ambreiaj cu acționare instantă maximizează controlul operatorului.
• Abilitatea de a rula cabluri de trei dimensiuni diferite: 8 mm, 10 mm și 16 mm.
• Disponibil cu motor cu inducție reversibil de 230 V (50 Hz).
• Motorul de 300 W rotește cablul la 400 RPM.

 
K-50

K-50-6
Cat. nr. 

11981

K-50-7
Cat. nr. 

11991

K-50-8
Cat. nr. 

12001

• Pentru conducte de 32 - 150 mm.
• Cablul de ambreiaj cu acționare instantă maximizează  

controlul operatorului.
• Motorul de 700 W rotește cablul la 600 RPM.
• Se livrează cu 5 cabluri de 22 mm × 4,6 m, 5 cabluri de 16 mm × 

2,3 m; container de cablu, furtun de ghidare și instrumente.

• Pentru conducte de 50 - 250 mm.
• Cel mai puternic instrument de desfundare a canalizării oferit de RIDGID®.
• Desfundă cu ușurință cele mai dificile blocaje, inclusiv pe cele  

extrem de dure.
• La 710 RPM, curățarea de mare viteză este ceea ce face ca acest 

instrument să iasă în evidență.
• Cadrul vertical este dotat cu rulmenți cu bile mari semi-pneumatici și 

depozit pentru transport cablu.

K-60SP

K-1500SP

K-60SP-SE-A25
Cat. nr. 

94497

K-1500SP A SE
Cat. nr. 

45317

SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA 

FIȘIERUL VIDEO

€ 1.089,-

€ 1.189,-

€ 1.325,-

€ 1.269,-

€ 2.910,-
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Buton FW/OFF/REV
(Pentru siguranță maximă)

Garnitură izolatoare pentru motor
(Protejează motorul de impurități)

• Pentru conducte de 50 - 250 mm.
• Motor puternic 16 HP pe benzină cu acționare cu recul; 4 timpi.
• Cap de pompă din alamă forjată, rezistent la coroziune.
• Tambur de oțel de mare rezistență cu furtun de 61 m de ⅜”.

• Pentru conducte de 32 - 150 mm.
• Motor puternic de 2,2 kW cu protecție la suprasarcină.
• Pompă cu 3 pistoane plonjoare acționată prin impulsuri.
• Depozitare convenabilă a cablului.
• Presiune efectivă de lucru de 80 bar și debit de 15 l  

pentru o desfundare rapidă, eficace a țevilor.
• Tambur de oțel de mare rezistență cu furtun de 20 m de ¼ ” (conexiune ¼”).

KJ-3100 
DISPOZITIV PENTRU DESFUNDAT CANALIZĂRI CU JET DE APĂ

KJ-1590 II 
DISPOZITIV PENTRU DESFUNDAT CANALIZĂRI CU JET DE APĂ

Cat. nr. 
37413

Cat. nr. 
35511

SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA 

FIȘIERUL VIDEO

€ 5.349,-

€ 2.569,-
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PRESARE PÂNĂ LA 108 MM…
ACUM CU UN MINI-DISPOZITIV!

CU 30% MAI MIC
CU 17% MAI UȘOR

SURSĂ DE 
ALIMENTARE 

INTERSCHIMBABILĂ 
(acumulator / fir)

DURATĂ DE 
FUNCȚIONARE 

MAI LUNGĂ CU 31% 
(42.000 cicluri)

• RP 340 este compatibil cu seria de 
presare standard de la RIDGID  
și de la alți producători.

RP 330 ANTERIOR

PRESAREȘtiați că?

Numai RIDGID® poate oferi un instrument pentru presare 
de mare capacitate integrat în mărimea și greutatea unui 
mini-instrument! Chiar dacă este cu 30% mai mic și cu 17% 
mai ușor, acesta oferă în continuare aceeași performanță 
de încredere cu beneficiile suplimentare ale intervalului 
de service cu 31% mai lung și capacitatea unică de a se 
alimenta fie cu cablu de alimentare, fie cu baterie!

• RP 340 este cel mai ușor instrument standard în 
formă de pistol de presare din lume.

• Puteți economisi o sumă mare de bani în ceea ce 
privește costurile de service, având în vedere că 
RP 340 oferă cel mai mare interval de service din 
industrie, de 42.000 de cicluri.

• Puteți folosi RP 340 cu alimentare pe bază de fir 
sau cu acumulator.
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DISPOZITIV DE PRESARE 
RP 340-B & RP 340-C

RP 340-B 
Cat. nr. 

43238

RP 340-C 
Cat. nr. 

43283

PÂNĂ LA 108 MM  
CU UN MINI-

INSTRUMENT

OPERARE UȘOARĂ, 
CU O SINGURĂ MÂNĂ

CU 30% MAI MIC
CU 17% MAI UȘOR

MAI MULTE SURSE  
DE ALIMENTARE, 
NICIO SURPRIZĂ

FĂRĂ ÎNTRERUPERI 
ÎN TIMPUL 

ACTIVITĂȚII

SURSĂ DE 
ALIMENTARE 

INTERSCHIMBABILĂ 
(acumulator/fir)

ECONOMISIȚI BANI.  
FĂRĂ SERVISARE 

ANUALĂ

UTILIZARE LUNGĂ, 
FĂRĂ GRIJI

DURATĂ DE 
FUNCȚIONARE MAI 

LUNGĂ CU 31% 
(42.000 cicluri)

CICLURI CONTROLATE 
PRIN MICROPROCESOR

ACUMULATOR CU 
LITIU ȘI ÎNCĂRCĂTOR 

CU TEHNOLOGIE 
AVANSATĂ, DE 18 V

LED EXTREM  
DE LUMINOS

SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA FIȘIERUL VIDEO

€ 1.329,-

€ 1.169,-
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Designul carcasei 
turnate din duraluminiu 
și corpului din material 

plastic ranforsat cu fibră 
de sticlă asigură un timp 

ridicat de funcționare a 
instrumentului.

CLUPE DE FILETAT PORTABILE
IDEALE PENTRU PROIECTE DE 
ÎNTREȚINERE ȘI DE REPARAȚII!

FILETAREA
Știați că?

„De multe ori trebuie să reparăm instalațiile existente în clădiri mai vechi - 
și aproape întotdeauna acestea implică filetare. Chiar dacă preferați să 
utilizați tehnici mai moderne, tot veți avea nevoie de un instrument de filetat 
pentru conectarea tuburilor din oțel pentru instalațiile de gaz sau de apă.”

Dirk Peytier – Proprietar de companie de instalații & Președinte Național 
al Federației Comerțului pentru Instrumente de încălzire centralizată, 
instalații sanitare și aer condiționat & Companii Afiliate din Bruxelles.

• Cu mașinile de filetare RIDGID®, puteți pregăti 
cea mai largă gamă de conducte pentru 
nenumărate lucrări: țevi negre, zincate și țevi cu 
înveliș din plastic, de cupru*, din oțel inoxidabil, 
IMC și tuburi de mare rezistență, tije de până la 
30 Rockwell C.

• Puteți tăia conducte de până la 12” cu RIDGID® 
700 manual, acționat de motor, atunci când 
porniți dispozitivul de tăiere 258XL.

* Când se folosesc împreună cu mașinile de roluit 916 și 918

SCANAȚI PAGINA ACEASTA

PENTRU A VIZUALIZA FIȘIERUL VIDEO



11

600-I 690-I

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII, ACCESAŢI WWW.RIDGID.COM

Mânerul acoperit cu cauciuc 
profilat asigură un control 
optim.

Periile prevăzute 
cu capăt filetat 
îmbunătățesc 
funcționarea.

Brațul de sprijin prevăzut cu 
o menghină cu două fălci 
conferă o priză mai bună și 
siguranță sporită în timpul 
operării.

Sistemul de eliberare rapidă a bacului 
de filetare asigură o montare și 
demontare ușoară a acestuia  
(disponibil numai pentru 690-I).

Pornirea rapidă a cuțitelor 
ajută la filetarea țevii mai 
rapid și mai ușor decât 
oricând.

CLUPĂ DE FILETARE PORTABILĂ CLUPĂ DE FILETARE PORTABILĂ

Cat. nr. 
44878

Cat. nr. 
44933

deschis

Drive 
Ring

închis

deschis

€ 649,- € 919,-
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300 
COMPACT

• ⅛ – 2” (până la 4” cu dispozitivul cu retragere automată model 141).
• Ușor de transportat și de instalat pe un stativ pliant model 250.
• Portabilitate și versatilitate într-un dispozitiv compact oferit de RIDGID®.
• Sistem de ungere autonom cu control de debit reglabil.
• Motor puternic de 1700 W, pentru utilizare continuă.
• Se livrează cu cap de filetat de 2“, cuțite, alezor, tăietor și 5 l de ulei de 

tăiere RIDGID®.

Cat. nr. 
50697 € 3.265,-
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1224-4”
• Referința privind mașinile de filetat de 4”.
• Funcționează bine în medii cu căderi de tensiune.
• Se livrează în formulă completă cu cap de filetat de 2” și  

de 4”, cuțite, alezor, tăietor și 5 l de ulei de tăiere RIDGID®.

Cat. nr. 
26107

1233-3”
• Una dintre cele mai ușoare și rapide mașini de filetat  

de 3” din lume.
• Funcționează eficient chiar și în medii cu joasă tensiune.
• Se livrează în formulă completă cu cap de filetat de 2” și 3”, 

cuțite, alezor, tăietor și 5 l de ulei de tăiere RIDGID®.

Cat. nr. 
13191

Cat. nr. 
20215

300AAC
• ⅛ – 2” (până la 4” cu dispozitivul cu retragere automată  

model 141).
• Performanță dovedită în condiții deosebit de grele;  

de peste 40 de ani în gamă.
• Portabilitate și versatilitate într-un dispozitiv compact.
• Ideal de folosit împreună cu echipamentele RIDGID® pentru roluit caneluri.
• Se livrează cu cap de filetat de 2”, cuțite, alezor, tăietor și sistem 

automat de ungere model 330 și 5 l de ulei de tăiere RIDGID®.

€ 6.239,-

€ 3.265,-

€ 4.255,-
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Știați că?
• Puteți folosi instrumentele de îndoire RIDGID® în 

medii cu temperatura de operare de la -10 la 50°C?
• Cu instrumentele de îndoire hidraulice RIDGID®, 

puteți îndoi țevi de oțel cu grosimea pereților de la 
2,2 mm la 7,6 mm?

• Fierăstrăul cu mișcare alternativă RIDGID 550-1 
dispune de acțiune orbitală și alternativă pentru o 
putere de tăiere deosebită.

• Toate fierăstraiele cu mișcare alternativă RIDGID 
sunt dotate cu protecție electronică la suprasarcină 
pentru o utilizare îndelungată fără griji.

• Fierăstrăul circular 590-L dispune, de asemenea, de o 
blocare a axului pentru schimbarea ușoară a lamei.

ÎNDOIRE ȘI TĂIERE
Pe lista oricărui profesionist se află precizia, timpul 
maxim de funcționare, viteza, manevrabilitatea, 
portabilitatea și efortul minim din partea operato-
rului! În ultimele două decenii, acesta este motivul 
pentru care RIDGID® a fost întotdeauna alegerea 
industriei în privința îndoirii la rece a țevilor negre 
și a țevilor din oțel galvanizat, în ceea ce privește:
· Proiectele de infrastructură, precum balustradele 

de oțel, scările metalice, structurile metalice;
· Pregătirea țevilor pentru protecția la foc, apă și 

căldură, instalații de gaz;
· Sistemele industriale care necesită coturi de 90°, 

precum cazanele de abur, compresoarele de gaz, 
schimbătoarele de căldură.

DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU 
ÎNDOIT CONDUCTE
Dispozitive manuale și electro-hidraulice destinate îndoirii la rece a 
țevilor standard de gaz cu diametrul de până la 2”.

HB382
Cat. nr. 

36518

HB382E
Cat. nr. 

39243

HBO382
Cat. nr. 

42468

HBO382E
Cat. nr. 

42473

Sistemul de fixare cu eliberare rapidă pentru 
operare facilă.

Viteza de 1300 RPM optimizează durata de viață a 
lamei de fierăstrău.

550-1
FIERĂSTRĂU CIRCULAR
590L

Cat. nr. 
16341

Cat. nr. 
26641

FIERĂSTRĂU  
CU MIȘCARE ALTERNATIVĂ

€ 989,- € 1.759,-

€ 1.459,- € 2.279,-

€ 639,- € 729,-
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Capacitate: 10-132 mm. Capacitate: 10-162 mm.

DISPOZITIV PORTABIL PENTRU CAROTAT
HC-2W / RB-3W

HC-2W
Cat. nr. 

26721

RB-3W Motor
Cat. nr. 

34511
RB-3W Drilling System

Cat. nr. 
34501

Capacitate: 10-200 mm. Capacitate: 10-350 mm.

RB-208/3
Cat. nr. 

33411

RB-214/3
Cat. nr. 

35091

SISTEM PENTRU CAROTARE
RB-208/3 / RB-214/3

POMPĂ PENTRU APĂ
• Rezervor din oțel cu capacitate de 10 litri. Presiune de 6 bari.
• Pompă, furtun și fitinguri pentru conectare.

Cat. nr. 
46783

Știați că?

• În timpul forajului uscat ce implică diametre de 
peste 82 mm, se recomandă utilizarea unui burghiu 
pilot răsucit și a unui suport de burghiu pilot (52566) 
pentru o carotare precisă.

• La carotarea în materiale foarte dure (de exemplu, 
ceramică), se recomandă pre-foraj cu sistemul cu 
vârf înlocuibil.

CAROTARE
Sistemele de carotat RIDGID® HC-2W & RB-3W 
Diamond îndeplinesc întotdeauna sarcinile, fie că 
este vorba de materiale dure sau moi, umede sau 
uscate, ori de diametre mici sau mari.

RIDGID® RB-208/3 & RB-214/3 reprezintă o gamă 
vastă de sisteme profesionale, ușoare, de bază 
pentru aplicații de foraj de precizie în beton armat 
puternic, zidărie, materiale refractare, asfalt, piatră 
și alte materiale.

€ 699,- € 999,-

€ 1.599,-

€ 1.999,- € 2.799,-

€ 170,-
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Informa–ii pentru comandare 
INSPECȚIE ȘI LOCALIZARE  Pagina 2-4

48118 Sistem Compact2 Kit Sistem Compact2 cu Monitor CS6Pak + Baterie Litiu 230 V 4.0 
Avansată + Încărcător Litiu 230 V Avansat

47163 rM200 Max & CS6 
Camera System

Kit Sistem rM200 Max cu Monitor CS6 + Baterie Litiu 230 V 4.0 
Avansată + Încărcător Litiu 230 V Avansat

40783 microDrain™
D30 & CA-300

Sistem microDrain D30/CA-300 - 30’ (10 m) microdrain cu D30 & 
CA- 300 micro Camera CA-300 & Baterie Litiu 3.7 V

40793 Transmițător 
microDrain™

D65 & CA-300

Sistem microDrain D65S/CA-300 - 65’ (20 m) microDrain cu 
Transmițător + micro Camera CA-300 & Baterie Litiu 3.7

40803 microReel™
L100 & CA-300

Tambur microReel L100 / Sistem CA-300 - 100’ (30 m) microReel 
L100 cu Transmițător + micro Camera CA-300 & Baterie Litiu 3.7 V

19243 Localizator  
Navitrack Scout®

Localizator Navitrack Scout cu carcasă transport + Marcatori 
suprafață și Clip + 4 Baterii C-Cell

FILETARE Pagina 10-13

44878 600-I
Clupă de filetare 

manuală

230 V ¹⁄₂ - 1¼” cu Braț de susținere și Carcasă transport

44933 690-I
Clupă de filetare 

manuală

230 V ¹⁄₂ - 2” cu Braț de susținere și Carcasă transport

50697 300 Compact Clupă de Filetare Model 300 Compact, ¹⁄₈ - 2”, 
230 V, 25 - 60 Hz Universal

13191 300AAC Model 300 Acționare mecanică completă, ¹⁄₈ - 2”, 
230 V, 25 - 60 Hz Universal, Ungere automată

20215 1233-3” Clupă de Filetare Model 1223, ¹⁄₈ - 3”, 
230 V, 50 - 60 Hz Universal

26107 1224-4” Clupă de Filetare Model 1223, ¹⁄₄ - 4”, 
230 V, 50 Hz Inducție (BSPT)

ÎNDOIRE ȘI TĂIERE Pagina 14

42468 Dispozitiv hidraulic 
pentru îndoit conducte

HBO382

Dispozitiv îndoit conducte Open Wing, ³⁄₈ - 2”

42473 Dispozitiv hidraulic 
pentru îndoit conducte

HBO382E

Dispozitiv îndoit conducte Open Wing, ³⁄₈ - 2”

36518 Dispozitiv hidraulic 
pentru îndoit conducte

HB382

Dispozitiv îndoit conducte Tip-Up, ³⁄₈ - 2”

39243 Dispozitiv hidraulic 
pentru îndoit conducte

HB382E

Dispozitiv îndoit conducte Tip-Up, ³⁄₈ - 2”

16341 Fierăstrău cu mișcare 
alternativă 550-1

Gater 1.200 W 230 V incl. 6” Menghină Lanț și  
Carcasă metalică transport

26641 Fierăstrău circular
590L

Fierăstrău circular 230 V 50 Hz

CAROTARE Pagina 15

26721 Dispozitiv portabil 
pentru carotat HC-2W

HC-2W, Dispozitiv Portabil pentru carotare uscată și cu injecție 
de apă, 230 V, PRCD

34511 Motor RB-3W RB-3W Motor carotare uscată și cu injecție de apă, 230 V, PRCD

34501 Sistem Carotare RB-3W RB-3W Motor, 230 V + Stand + Set Ancorare

33411 Sistem Carotare 
RB-208/3

RB-208/3, 230 V Motor + Stand + Set Ancorare + Chei fixe

35091 Sistem Carotare 
RB-214/3

RB-214/3, 230 V Motor + Stand + Set Ancorare + Chei fixe

46783 Rezervor presiune apă 10 l / 6 bar

PRESARE  Pagina 8-9

43238 RP 340-B Instrument presare cu baterii - 18 V Baterie Litiu 2.0 A Avansată 
+ Încărcător Litiu 230 V Avansat + Carasă

43283 RP 340-C Instrument presare cu fir – Adaptor electric 220 V + Carasă

CURĂȚARE SCURGERI Pagina 5-7

71742 K-40AF Mașină cu: AUTOFEED + Furtun de Ghidare + Suport Montare + 
Cablu Limitare Viteză cu Tambur Intern C-13IC-SB, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 
35’ (10,7 m)

28098 K-400AF w/C32 IW Mașină cu Mănuși curățare scurgeri RIDGID + AUTOFEED +  
Cablu cu Nucleu Solid (Integral Wound) C-32 IW ³⁄₈” (10 mm) × 
75’ (23 m) + Set Instrumente T-260

28103 K-400AF w/C45 IW Mașină cu Mănuși curățare scurgeri RIDGID + AUTOFEED +  
Cablu cu Nucleu Solid (Integral Wound) C-45 IW ¹⁄₂” (12 mm) × 
75’ (23 m) + Set Instrumente T-260

36033 K-45AF Mașină cu Cablu Nucleu Intern cu tambur intern C-1IC, ⁵⁄₁₆”  
(8 mm) × 25’ (7,6 m) 

36043 K-45AF-5 Mașină cu Cablu Nucleu Intern cu tambur intern C-1IC, ⁵⁄₁₆”  
(8 mm) × 25’ (7,6 m) + Cablu cu tambur intern C-6, ³⁄₈” (10 mm) × 
25’ (10,7 m) + T-250, Set Instrumente cu 5 piese pentru cablu  
³⁄₈” (10 mm) + Carcasă transport

11981 K-50-6 Mașină cu Adaptor A-17-A + Kit Cablu A-30

11991 K-50-7 Mașină cu adaptor A-17-B + Kit Cablu A-30

12001 K-50-8 Mașină cu Adaptor A-17-A + Adaptor A-17-B + Kit Cablu A-30

94497 K-60SP-SE-A25 Mașină cu Mitt Curățare Scurgeri RIDGID + Kit instrumente A-61 
+ kit cablu A-62 + kit cablu A-25 & instrumente

45317 K-1500SP A SE Mașină cu Mitt Curățare Scurgeri A-1 RID|GD + Pin Key A-12 + 
Furtun ghidare spate A34-12 + Kit instrumente SE

37413 KJ-3100 Instrument cu jet de apă pe bază de impulsuri – Duze H-111 și 
H-112 ¹⁄₄” NPT + Tambur furtun H-38 cu 200’ (61 m) × Furtun Jet 
ID ³⁄₈” + 50’ (15 m) × Furtun Jet/ Spălare ³⁄₈” ID + Supapă picior 
FV-1 + Instrument curățare duză + Lavabou HW-30 + Root Ranger 
Root Cutting Nozzle + HF-4 Furtun cu conectare rapidă

35511 KJ-1590 II Instrument electric cu jet de apă cu duză de propulsie ¹⁄₄” + duză 
penetrare 1/4” + furtun 20 m × ¹⁄₄”

DISTRIBUITOR

RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunatațire constantă a produselor sale și își 
rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caractreristicile tehnice sau designul 
produselor sale.
Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul 
Ridge Tool sau site-ul www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Siglele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate ale Emerson 
Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin 
proprietarilor lor.Pr
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Ridge Tool Romania
Str. Emerson Nr. 4,  
400641 Cluj-Napoca, 
România
www.RIDGID.ro

Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484


