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LISOVÁNÍ

STANDARDNÍ 32KN LISOVACÍ STROJ S 
BATERIOVÝM / SÍŤOVÝM NAPÁJENÍM

Pouze společnost RIDGID® dokáže nabídnout velkokapacitní lisovací 
stroj s velikostí a hmotností mini stroje! Ačkoliv je o 30% menší a 
17% lehčí, stále poskytuje stejné výkony díky přidané hodnotě v 
podobě o 31% delších servisních intervalů a jedinečné schopnosti 
využít buď bateriového či síťového napájení u stejného stroje!

• Rozsah: 10-108 mm.
• Pro použití na trubky z mědi, oceli, nerezové oceli, PEX a 

vícevrstvé trubky.
• 270˚ otáčení trnu/čelisti. Hydraulické vysouvání otočného trnu: 

32 kN.
• Přibližná délka cyklu: 4 sekundy.
• RP 340 je o 30% menší a váží o 17% méně než jeho předchůdce 

(RP 330).
• Extrémně dlouhý servisní interval po 42 000 cyklech.
• Model se síťovým napájením – RP 340-C – je nyní vybaven 

odpojitelným 220 V síťovým adaptérem, který lze zaměnit za nové 
pokročilé 18 V Li-Ion baterie, které nabízí uživateli maximální 
flexibilitu a všechny výhodu obou způsobů napájení stroje.

• Jasné osvětlení LED pro nepřetržitý provoz v málo osvětlených 
prostorách.

• Mikroprocesorem ovládané lisovací cykly a špičková elektrohyd-
raulika stroje RP 340 zajišťují dlouhé a bezstarostné používání.

• Optimální výkon díky novým pokročilým 18 V Li-Ion bateriím a 
pokročilé 230 V Li-Ion nabíječce.

• Kompatibilní s lisovacími čelistmi standardní řady od společnosti 
RIDGID a dalších výrobců.

35.464 Kč

31.369 Kč

Kat. č. 43238

Kat. č. 43283

RP 340-B

RP 340-C

NOVINKA

NOVINKA
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ZÁVITY

600-I A 690-I  
RUČNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE

Nové přenosné ruční závitořezné stroje od společnosti RIDGID jsou 
navrženy na lehčí, rychlejší a efektivnější řezání trubkových závitů. 
Modely 600-I pro trubky do velikosti až 1¼” a 690-I pro trubky 
do velikosti až 2” představují novou generaci ručních závitořezů 
RIDGID s vlastnostmi, které každý den zaručeně zvýší hodnotu vaší 
práce na staveništi. 

• Systém rychlého uvolnění vám pomůže vyhnout se nadměrnému 
úsilí potřebnému při nasazování a vyndávání závitořezné hlavy 
(jen 690-I).

• Konstrukce podpůrného ramena se 2 čelistmi pro lepší upnutí a 
zvýšenou bezpečnost při práci.

• Lisovaná rukojeť a ergonomický úchop poskytují optimální 
ovládaní.

• Šroubované kryty uhlíků rotoru zlepšují provozuschopnost.
• Odolná litinová převodová skříň a konstrukce těla z plastu 

zpevněného skelnými vlákny zvyšuje životnost stroje.
• Závitnice s rychlým náběhem vám umožní řezat závity na 

trubkách rychleji a snadněji než kdykoli předtím.

17.336 Kč

24.543 Kč

Kat. č. 44878

Kat. č. 44933

600-I

690-I

NOVINKA
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300AAC

300 COMPACT

• ⅛” – 2” (až do 4” s přídavnou závitořeznou hlavou 141).
• Pro velké zatížení, ověřený 40 lety provozní praxe.
• Přenosný a mnohostranný, kompaktní rozměr.
• Ideální pro použití s válcovačkou drážek RIDGID®.
• Dodává se s noži ½” – 2”, automatickou hlavou, řezákem, 

odhrotovačem, automatickým mazáním, 5-ti l oleje.

• ⅛” – 2”. (až do 4” s přídavnou závitořeznou hlavou 141).
• Nejvšestrannější a nejlépe přenosná konstrukce stroje firmy 

RIDGID®.
• Samostatný mazací systém s nastavitelným řízením průtoku.
• Snadno přepravitelný a rychle použitelný, se stojanem 250.
• Silný 1700 W motor.
• Dodává se s noži ½” – 2”, automatickou hlavou, řezákem, 

odhrotovačem, automatickým mazáním, 5-ti l oleje.

85.587 Kč

85.587 Kč

Kat. č. 13191

Kat. č. 50697

ZÁVITY
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300AAC

300 COMPACT

1233-3”

1224-4”

• Nejlehčí a nejsilnější na světě.
• Dodává se s noži ½” – 3”, automatickou hlavou 

do 2” a 3”, řezákem, odhrotovačem, automatickým 
mazáním, 5-ti l oleje.

• Dodává se s noži ½” – 4”, automatickou hlavou.
• Hlava do 2” a 4”, s řezákem, odhrotovačem, 

automatickým mazáním, 5-ti l oleje.

111.795 Kč

163.775 Kč

Kat. č. 20215

Kat. č. 26107

ZÁVITY
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ŘEZÁNÍ A OHÝBÁNÍ

HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA
• Manuální a elektro-hydraulické ohýbačky pro přesné ohýbání 

standardních plynových trubek až do průměru 2” za studena.
• Ukazatele úhlu ohýbání zkracují čas nutný k spuštění, ukončení 

či měření (Tip-up wing model).
• Výkonný píst disponuje tlakem 450 barů.
• Odolná kolečka zajišťují větší přenosnost a manévrovatelnost.
• Dostupné s otevřeným a výklopným křídlem.

38.193 Kč
Kat. č. 42468

25.908 Kč
Kat. č. 36518

60.033 Kč
Kat. č. 42473

46.383 Kč
Kat. č. 39243

590L 14” PILA NA SUCHÉ ŘEZÁNÍ  
230 V / 2200 W
• Upínací systém s rychlo upínáním umožňuje snadnou práci.
• 1300 ot/min optimalizuje životnost břitu.
• Výkonný motor: 230 V, 5O Hz, 2200 W, 1300 ot/min.
• Nastavitelný úhel 45°-90°.
• 14” kotouč s 80-ti tvrdokovovými břity.

19.084 Kč
Kat. č. 26641

550-1 ŠAVLOVÁ PILA  
230 V / 1200 W
• RIDGID® 550 Šavlová pila poskytuje sílu a stabilitu při řezání.
• Je zkonstruována pro práci s ocelovými trubkami.
• Řetězový svěrák 6” zaručuje rovný a hladký řez.
• Silný motor 1200 W.
• Rychlost nastavitelná od 800 do 2400 kmitů za minutu.
• Elektronická ochrana proti přetížení.
• Snadná přeprava.
• Přenosný a ergonomický design.

16.791 Kč
Kat. č. 16341



77Pro více informací na www.RIDGID.eu

Kat. č. 26721

Kat. č. 33411

Kat. č. 35091

Kat. č. 46783

HC-2W, RUČNÍ VRTACÍ STROJ

• Jádrové diamantové vrtání 10-132 mm.
• Vhodné jak na mokré tak na suché vrtání:

- vrtání v ruce do cihlového zdiva do 132 mm.
- vrtání v ruce za mokra do betonu do 82 mm.
- vrtání za mokra do železobetonu do 132 mm.

19.084 Kč

RB-214/3 VRTACÍ SYSTÉM

VODNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ

• Jádrové diamantové vrtání 10-350 mm.
• Spolehlivý 3 rychlostní motor pro velké zatížení.
• Mechanická, elektrická a tepelná ochrana.
• Přenosný a ergonomický design.
• Transportní držadlo a kolečka pro optimální mobilitu. 

• Nerezová nádrž. Objem: 10 l. Tlak: 6 bar.
• Pumpa, hadice a spojovací díly.

76.414 Kč

4.614 Kč

RB-208/3 VRTACÍ SYSTÉM
• Jádrové diamantové vrtání 10-200 mm.
• Indikátor přetížení dává vizuální signál při vrtání.
• Chladicí systém motoru pro náročnou práci.
• Přenosný a ergonomický design.

54.574 Kč

RB-3W
• Jádrové diamantové vrtání 10-162 mm.
• Vhodné jak na mokré tak na suché vrtání:

- vrtání v ruce do cihlového zdiva do 162 mm.
- vrtání v ruce za mokra do betonu do 82 mm.
- vrtání za mokra do železobetonu do 162 mm.

27.273 Kč

43.654 Kč

VRTÁNÍ

RB-3W  
VRTACÍ SYSTÉM 
Kat. č. 34501

RB-3W STROJ 
Kat. č. 34511
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K-45 ČISTIČKA ODPADNÍHO POTRUBÍ 230 V
• Na trubky až do 75 mm.
• 2 směrný automatický posuv.
• Motor s nastavitelnou rychlostí 0-600 ot/min.
• K-45AF-5 obsahuje pevný kufr, přídavnou spirálu a 

sadu nástrojů.

K-400AF, 230 V, W/C32, W/C45
• Na trubky až do 110 mm.
• Nejlépe přenosná čistička odpadního potrubí firmy RIDGID®.
• Teleskopická rukojeť umožňuje snadné uskladnění a přepravu.
• Integrovaný přepravní vozík ulehčuje pracovní přesuny.
• Omezovač točivého momentu pomáhá snížit potenciální 

“vymrštění” spirály.
• 380 W motor, otáčky 165/min.

24.981 Kč

26.728 Kč

K-40AF-5 230 V
• Na trubky až do 75 mm.
• Motor 175 W má 240 ot/min.
• Ideální pro práci jednou rukou s obousměrným autoposuvem.
• Nožní vzduchový spínač.

19.521 Kč

8.710 Kč

11.440 Kč

Kat. č. 71742

Kat. č. 36033

Kat. č. 36043

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

K-400AF W/C32
Kat. č. 28098

K-400AF W/C45
Kat. č. 28103
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K-50-6, 7, 8 230 V
• Na odpady až do 110 mm.
• Nejvšestrannější čistička odpadního potrubí firmy RIDGID®, vhodná 

pro malé i velké práce jedinečná pro čištění odtoků výlevek, sprch a 
podlahových vpustí.

• Rychlospojka spirály umožňuje obsluze dokonalou a rychlou 
manipulaci.

• Schopná používat tři různé rozměry spirál – 8 mm, 10 mm, 16 mm.
• Dodává se s reverzním induKčním motorem 230 V (50 Hz) 300 W. 

Otáčky 400/min.

K-1500SP 230 V SE
• Na odpady až do 250 mm.
• Nejsilnější stroj na čištění odpadního potrubí nabízený firmou 

RIDGID®.
• Snadno vyčistí i nejhůře ucpaná místa, se kterými se setkáte, 

včetně nepropustných kořenů.
• Rychlost čištění (710 ot/min) je předností tohoto stroje.
• Silný motor 1500 W pro silně ucpané průtoky.
• Je dodáván se spirálami 32 mm × 32 m, nářadím a 

příslušenstvím.

76.415 Kč

28.639 Kč

31.369 Kč

34.918 Kč

K-60SP A25
• Na odpady až do 150 mm, tento stroj je ideální pro čištění 

odpadů v obchodní a domovní sféře.
• Spojka sevře 16 i 22 mm spirálu.
• Motor 700 W, 520 otáček/min.
• Dodává se s 5-ti spirálami 22 mm × 4,6 m, 5-ti spirálami  

16 mm × 2,3 m, vodící hadicí, koncovkami.

34.099 Kč
Kat. č. 94497

Kat. č. 45317

K-50-6
Kat. č. 11981

K-50-7
Kat. č. 11991

K-50-8
Kat. č. 12001

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ
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ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

KJ-1590 II ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ  
VODNÍ ČISTIČKA

KJ-3100 S TLAKOVOU HADICÍ

• Pro potrubí do 150 mm.
• Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
• 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
• Uložení el. kabelu u motoru.
• Skutečný provozní tlak 80 bar a průtok 15 l pro rychlé, účinné 

čištění potrubí. 
• Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 20 m hadice  

o průměru ¼” (¼” přípojka).

• Pro potrubí do 250 mm.
• Silný Motor 16 HP, 4-taktní.
• Antikorozní hlava čerpadla z kované mosazi.
• Bubnová ocelová cívka s 61 m hadicí ⅜”.

65.493 Kč

136.475 Kč

Kat. č. 35511

Kat. č. 37413
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KJ-1590 II ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ  
VODNÍ ČISTIČKA

KJ-3100 S TLAKOVOU HADICÍ

Kat. č. 40783

Kat. č. 40793

INSPEKCE A VYHLEDÁVÁNÍ

MICRODRAIN D30 & CA-300

MICRODRAIN D65 SONDA & CA-300

• Pro průměry 30-75 mm.
• Lehce projde koleny 90° od 40 mm.
• 10 m opticko-tlačného kabelu.
• Jedna nabíjecí baterie součástí.

Má veškeré výhody zařízení microDrain D30 a k tomu navíc:
• Vestavěná 512 Hz sonda vám usnadní účinně lokalizovat 

problém pomocí jakéhokoliv lokátoru značky RIDGID®.
• Delší tlačný kabel (20 m).
• Jedna nabíjecí baterie součástí.

LOKÁTOR SCOUT®
• RIDGID® Scout® umožňuje snadné vyhledávání kamerových 

hlavic, sond a suvných tyčí.
• Snadné určení polohy místa, kde je závada a rychlý přístup k 

opravě.
• Odstraňuje dohady při vyhledávání díky dobře čitelné obrazovce 

LCD a vizuální mapě.
• Lehký, velmi snadné použití.
• Vyhledá sondy 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
• Automatické měření hloubky.

MICROREEL L100 & CA-300
• Pro průměry 40-100 mm.
• Snadný průchod 90° koleny od 50 mm.
• 30 m opticko-tlačného kabelu.
• 512 Hz sonda.
• Možno s i bez počítadla metrů.
• Jedna nabíjecí baterie součástí.

45.019 Kč

50.480 Kč

73.139 Kč

88.700 Kč
Kat. č. 40803

Kat. č. 19243

VČETNĚ  SOFTWARE HQ

VČETNĚ  SOFTWARE HQ
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SEESNAKE®  SYSTÉM RM200 S DIGITÁLNÍM MONITOREM CS6
PRO POTRUBÍ 40-200 MM
Kamerový systém RIDGID® rM200 v sobě 
kombinuje přenosnost a víceúčelovost 
pro snadné a účinné kontroly odpadního 
potrubí.Kompaktní systém, který se 
snadno přenáší a ještě snadněji obsluhuje, 
vám nabízí možnost záznamu videa a 
snímků během sekundy.

Se software SeeSnake HQ můžete 
upravovat, archivovat a odesílat 
profesionální hlášení v tištěné,  
DVD nebo on-line podobě.

204.723 Kč
Kat. č. 47163

VLASTNOSTI BUBNOVÉ CÍVKY rM200
• Tlačný kabel (61 m) nové generace a vylepšený mechanismus bubnové

cívky maximálně usnadňují kontrolu tím, že vám umožňují dostat kabel dále
s menší námahou.

• Velmi kompaktní 25 mm samonivelační kamerová hlavice usnadňuje průchod
těsnými záhyby, při konstantním osvětlení potrubí do průměru 8” (200 mm).

VLASTNOSTI DIGITÁLNÍHO MONITORU CS6
• Přímý záznam na USB zařízení pro rychlou, účinnou dokumentaci

kontrolních prohlídek.
• Voděodolná klávesnice pro přímou kontrolu nad základními funkcemi 

kamery a monitoru.
• Displej čitelný za denního světla pro jasný a čistý obraz obsahu potrubí.

VČETNĚ  SOFTWARE HQ

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 380
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.eu
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Kompletní nabídku produktové 
řady Ridge Tool naleznete v 
katalogu Ridge Tool nebo na 
stránce www.RIDGID.eu.

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu 
designu a specifikace produktů bez 
oznámení nebo pozměňování textu. 
Chyby a omyly vyhrazeny. 

NOVINKA




