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SCAN & LEARN

Ga naar www.RIDGID.eu/demo om een demo aan te vragen.

PERSVERBINDING

32 KN PERSMACHINE MET SNOER OF 
BATTERIJ VOOR STANDAARD BEKKEN

Enkel RIDGID® kan een zeer performante persmachine bieden 
met de afmeting en het gewicht van een mini-tool! Hoewel 
30% kleiner en 17% lichter, levert deze persmachine dezelfde 
betrouwbaarheid met bijkomende voordelen: 31% langer 
onderhoudsinterval en de unieke mogelijkheid om zowel op 
batterij als op netspanning te werken met dezelfde tool!

• Capaciteit: 10-108 mm.
• Voor gebruik met koper, staal, roestvast staal, PEX en 

meerlagen buizen.
• Over 270° draaibare kop/bek. Perskracht: 32 kN.
• Gemiddelde perscyclus: 4 seconden.
• RP 340 is 30% kleiner en 17% lichter dan het vorige model  

(RP 330).
• Extreem lang onderhoudsinterval: slechts na 42.000 cycli.
• Verwisselbare stroombron: de RP 340-C kan omgebouwd  

worden tot een batterijversie en omgekeerd kan de RP 340-B 
omgebouwd worden tot een snoerversie mits de nodige 
optionele accessoires (220 V adapter / batterij en lader).

• Witte LED-verlichting voor gebruik in weinig verlichte ruimtes.
• Microprocessorgestuurde perscycli en state-of-the-art 

elektrohydraulica aan boord van de RP 340, garanderen een 
lang en zorgeloos gebruik.

• Optimale performantie, met de nieuwe 18 V ‘geavanceerde 
lithium’ batterijen en 230 V geavanceerde lithium oplader.

• Compatibel met standaard bekken van RIDGID en andere 
fabrikanten.

€ 1.299,-

€ 1.149,-

Cat. N° 43238

Cat. N° 43283

RP 340-B

RP 340-C

NIEUW
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SCAN & LEARN

Kijk op www.RIDGID.eu voor meer informatie.

DRAADSNIJDEN

600-I EN 690-I  
HANDBEDIENDE DRAADSNIJMACHINES

De nieuwe draagbare handbediende draadsnijmachines van 
RIDGID zijn ontworpen om eenvoudiger, sneller en efficiënter 
draad te snijden. Het model 600-I voor pijpen tot 1¼” en 
het model 690-I voor pijpen tot 2” zijn de nieuwe generatie 
handbediende draadsnijmachines van RIDGID, en bieden 
mogelijkheden die zeker een meerwaarde geven aan uw werk op 
de werf, elke dag. 

• Snel ontkoppelingssysteem helpt u om de snijkop probleemloos 
te plaatsen en te verwijderen (enkel 690-I).

• Steunarm met twee bekken voor een betere grip en verhoogde 
veiligheid tijdens gebruik.

• Gegoten hendel en geprofileerde greep zorgen voor optimale 
controle.

• Schroefdraad in borstelkapjes verhoogt onderhoudsgemak.
• Duurzaam gegoten tandwielhuis en glasvezel versterkte plastic 

behuizing en handvat verlengen de inzetbaarheid van de 
machine.

• Directe werking van de snijkussens helpt u om sneller en 
eenvoudiger als ooit tevoren draad te snijden.

Cat. N° 44878

Cat. N° 44933

600-I

690-I

€ 635,-

€ 950,-

NIEUW
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300AAC

300 COMPACT

• ⅛” – 2” (tot 4” met optioneel snij-ijzer met 
tandwieloverbrenging model 141).

• Bewezen prestaties bij zwaar gebruik, wordt al meer dan 
40 jaar in het veld gebruikt.

• Draagbaarheid en veelzijdigheid in een compact formaat.
• Ideaal voor gebruik met RIDGID® rolgroevers.
• Compleet geleverd met ½” – 2” draadsnijkop, snijkussens, 

ruimer, pijpsnijder, automatisch koeloliesysteem model 330 en 
5 L RIDGID® olie.

• ⅛” – 2” (tot 4” met optioneel snij-ijzer met 
tandwieloverbrenging model 141).

• RIDGID’s meest veelzijdige en draagbare machine.
• Autonoom koeloliesysteem met instelbaar debiet.
• Gemakkelijk te transporteren en gemakkelijk op te stellen met 

een 250 onderstel.
• Krachtig 1700W geschikt voor constant gebruik.
• Compleet geleverd met 2” draadsnijkop, ruimer, pijpsnijder en 

5 L RIDGID® olie.

Cat. N° 13191

Cat. N° 50697

DRAADSNIJDEN

€ 3.449,-

€ 3.449,-



55Kijk op www.RIDGID.eu voor meer informatie.

300AAC

300 COMPACT

1233-3”

1224-4”

• Een van de lichtste en snelste 3” draadsnijmachines 
ter wereld.

• Compleet geleverd met 2” en 3” draadsnijkop, 
snijmessen, ruimer, pijpsnijder en 5 L RIDGID® olie.

• De referentie in 4” draadsnijden.
• Compleet geleverd met 2” en 4” draadsnijkoppen, 

snijmessen, ruimer, pijpsnijder en 5 L RIDGID® olie.

Cat. N° 20215

Cat. N° 26107

DRAADSNIJDEN

€ 4.299,-

€ 5.999,-
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ZAGEN EN BUIGEN 

HYDRAULISCHE BUIGMACHINE
• Handbediende en elektrohydraulische buigmachines voor 

precisiekoudbuigen van standaardgasleidingen tot 2”.
• Graadaanduider vermindert starten, stoppen en 

wegnemen van de buis om de hoek te meten  
(model met opklapbare vleugel).

• Krachtige pomp die 450 bar druk geeft.
• Stevige wielen zorgen voor verhoogde draagbaarheid en 

wendbaarheid.
• Beschikbaar met open en opklapbare vleugel. 

Cat. N° 42468

Cat. N° 36518

Cat. N° 42473

Cat. N° 39243

590L 14” DROOGZAAGMACHINE  
230 V / 2200 W
• Spilvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging.
• De 1300 RPM toerental snelheid optimaliseert de levensduur van 

het zaagblad.
• Krachtige 2200 W motor.
• Motor: 230 V, 50 Hz, 2200 W, 1300 RPM.
• Verstek instelbaar 45°-90°.
• 14” TCT-zaagblad met 80 tanden.

Cat. N° 26641

550-1 PENDELZAAGMACHINE  
230 V / 1200 W
• De RIDGID® 550 pendelzaagmachine wordt gekenmerkt door 

kracht en stabiliteit tijdens het snijden.
• Ontworpen voor gebruik op stalen buizen.
• 6” kettingklem staat garant voor een rechte en gladde snede.
• Krachtige 1200 W-motor.
• Instelbare snelheid 800-2400 RPM.
• Elektronische overbelastingsbeveiliging.
• Draagbaar en ergonomisch.

Cat. N° 16341

€ 1.399,-

€ 949,-

€ 2.199,-

€ 1.699,-

€ 699,-

€ 615,-

2” - manueel - 
open vleugel

2” - manueel 
- opklapbare 

vleugel

2” - elek. -  
open vleugel

2” - elek. - 
opklapbare 

vleugel
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Cat. N° 26721

Cat. N° 33411

Cat. N° 35091

Cat. N° 46783

HC-2W, HANDBEDIENDE BOORMACHINE 

• Capaciteit: 10-132 mm.
• Geschikt voor droog en nat boren:

- uit de vrije hand boren in metselwerk tot 132 mm.
- uit de vrije hand nat boren in beton tot 82 mm.
- nat boren in gewapend beton tot 132 mm met gebruik van een 

statief.

RB-214/3 BOORSYSTEEM 

WATERDRUKTANK 

• Capaciteit: 10-350 mm.
• Betrouwbare zware motor met 3 versnellingen.
• Mechanische, elektrische en thermische beveiliging.
• Draagbaar en ergonomisch ontwerp.
• Draaghendel en wielen zorgen voor optimale mobiliteit.

• Stalen tank. Capaciteit: 10 L. Druk: 6 bar.
• Pomp, slang en houder voor koppelingen. 

RB-208/3 BOORSYSTEEM 
• Capaciteit: 10-200 mm.
• Overbelastingsindicator (LED) geeft visuele feedback tijdens het boren.
• Motorkoelsysteem voor heavy duty-toepassingen.
• Draagbaar en ergonomisch ontwerp.

RB-3W
• Capaciteit: 10-162 mm.
• Geschikt voor droog en nat boren:

- uit de vrije hand boren in metselwerk tot 162 mm.
- uit de vrije hand nat boren in beton tot 82 mm.
- nat boren in gewapend beton tot 162 mm met gebruik van  

een statief.

BOREN

RB-3W  
BOORSYSTEEM 

Cat. N° 34501

RB-3W MOTOR 
Cat. N° 34511

€ 699,-

€ 2.799,-

€ 169,-

€ 1.999,-

€ 1.599,-

€ 999,-
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K-45 HANDTROMMELMACHINE 230 V
• Voor leidingen tot 75 mm.
• Automatische 2-weg veerinvoer.
• Regelbaar toerental: 0-600 RPM.
• De versie K-45AF-5 omvat koffer, additionele kabel en 

werktuigenset.

K-400AF, 230 V, W/C32, W/C45
• Voor leidingen tot 110 mm.
• De meest draagbare RIDGID® afvoerreinigingsmachine.
• Geïntegreerde telescopische handgreep vergemakkelijkt het 

transporteren en opbergen.
• Geïntegreerd transportwagentje zorgt voor een gemakkelijk 

transport van en naar de werkplaats.
• Koppelbegrenzer voorkomt het mogelijk knikken van de veer.
• 380 W motor draait aan 165 RPM.

K-40AF-5 230 V
• Voor leidingen tot 75 mm.
• 175 W motor draait aan 240 RPM.
• Ideaal voor bediening met één hand dankzij de geleidingsslang 

met automatische veerinvoer.
• Voetschakelaar op perslucht.

Cat. N° 71742

Cat. N° 36033

Cat. N° 36043

AFVOERREINIGING

K-400AF W/C32
Cat. N° 28098

K-400AF W/C45
Cat. N° 28103

€ 915,-

€ 979,-

€ 715,-

€ 319,-

€ 419,-
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K-50-6, 7, 8 230 V
• Voor leidingen tot 110 mm.
• De meest veelzijdige RIDGID® ontstopper geschikt voor kleine 

en grote opdrachten.
• Zeer geschikt voor gootstenen, douches en aflopen van douches.
• Direct werkend koppelingssysteem maximaliseert de 

bedieningscontrole.
• Mogelijkheid om veren met 3 verschillende maten te gebruiken: 

8 mm, 10 mm en 16 mm.
• Krachtige 300 W inductiemotor, 400 RPM.

K-1500SP 230 V SE
• Voor leidingen tot 250 mm.
• De meest krachtige ontstoppingsmachine in het RIDGID® 

gamma.
• Ontstopt gemakkelijk de zwaarste verstoppingen zoals o.a. 

wortelverstoppingen.
• Het reinigen aan een hoge snelheid van 710 RPM, onderscheidt 

deze machine van de rest.
• Verticaal frame met grote semipneumatische gelagerde wielen 

en plaats om de kabel op te bergen.

K-60SP A25
• Voor leidingen tot 150 mm.
• Direct werkend koppelingssysteem.
• 700 W motor roteert veer aan 520 RPM.
• Geleverd met 5 veren 22 mm × 4.6 m, 5 veren 16 mm × 2.3 m; 

verentrommel, geleidingsslang en gereedschap.

Cat. N° 94497

Cat. N° 45317

K-50-6
Cat. N° 11981

K-50-7
Cat. N° 11991

K-50-8
Cat. N° 12001

AFVOERREINIGING

€ 2.799,-

€ 1.049,-

€ 1.149,-

€ 1.279,-

€ 1.249,-
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AFVOERREINIGING

KJ-1590 II ELEKTRISCHE HOGEDRUK 
RIOOLREINIGER

KJ-3100 MET SLANG

• Voor leidingen tot 150 mm.
• Krachtige 2,2 kW motor met overbelastingbeveiliging.
• Drieplunjerpomp met pulserende werking.
• Handig opbergsysteem voor de stroomkabel.
• Effectieve bedrijfsdruk van 80 bar en debiet van 15 L voor 

snelle en efficiënte reiniging van de leidingen. 
• Heavy duty stalen haspel met 20 m ¼” slang (¼” aansluiting).

• Voor leidingen tot 250 mm.
• Krachtige 16 PK benzine motor met startkoord; 4-slag motor.
• Pomp met roestvaste messing kop.
• Stevige stalen haspel met 61 m slang van ⅜”.

Cat. N° 35511

Cat. N° 37413

€ 2.399,-

€ 4.999,-
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KJ-1590 II ELEKTRISCHE HOGEDRUK 
RIOOLREINIGER

KJ-3100 MET SLANG

Cat. N° 40783

Cat. N° 40793

INSPECTIE & OPSPORING

MICRODRAIN D30 & CA-300

MICRODRAIN D65 SONDE & CA-300

• Voor 30-75 mm leidingen.
• Kan door 90° bochten vanaf 40 mm.
• 10 m duwkabel.
• Bijkomende herlaadbare batterij inbegrepen.

Heeft alle kenmerken van de microDrain D30, en bijkomend:
• Plaatsbepalende sonde die u helpt om het probleem snel en 

efficiënt op te sporen met elke RIDGID® plaatsbepaler.
• Langere duwkabel (20 m).
• Bijkomende herlaadbare batterij inbegrepen.

SCOUT® PLAATSBEPALER
• RIDGID® Scout® maakt een eenvoudig lokaliseren van de 

camerakoppen, sondes en duwstangen mogelijk.
• Gemakkelijk aanduiden waar het probleem ligt zodat men snel 

kan herstellen.
• Gedaan met het gissen tijdens het lokaliseren door het 

gemakkelijk leesbare LCD scherm en de visuele kaart.
• Lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken plaatsbepaler.
• Om camera’s en sondes te vinden op o.a. volgende frequenties: 

512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
• Automatische dieptemeting.

MICROREEL L100 & CA-300
• Voor 40-100 mm leidingen.
• Kan door 90° bochten vanaf 50 mm.
• 30 m duwkabel.
• Geleverd met 512 Hz lokaliseringssonde.
• Ook beschikbaar met meterteller.
• Bijkomende herlaadbare batterij inbegrepen.

Cat. N° 40803

Cat. N° 19243

HQ SOFTWARE INBEGREPEN

HQ SOFTWARE INBEGREPEN

€ 1.649,-

€ 1.849,-

€ 2.679,-

€ 3.249,-
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SEESNAKE®  RM200 SYSTEEM MET CS6 DIGITALE MONITOR 

VOOR 40-200 MM LEIDINGEN
Het RIDGID® rM200 camerasysteem combi-
neert draagbaarheid en veelzijdigheid om uw 
inspecties eenvoudig en efficiënt te maken.
Een compact systeem, eenvoudig in gebruik 
en transport, dat u de mogelijkheid geeft om 
snel video’s op te nemen en foto’s te maken.

Met SeeSnake HQ Software kan u uw 
rapporten bewerken, opslaan en 
afleveren op papier, DVD of online. 

€ 7.499,-
Cat. N° 47163

KENMERKEN rM200 HASPEL 
• Nieuwe generatie duwkabel (61 m) en verbeterd haspelmechanisme

maken inspecties eenvoudiger dan ooit tevoren omdat de kabel met 
minder moeite verder geduwd kan worden.

• 25 mm ultracompacte zelfnivellerende camerakop gaat gemakkelijker
door nauwe bochten en kan nog leidingen tot  8” (200 mm) verlichten.

KENMERKEN CS6 DIGITALE MONITOR 
• Direct opslaan op USB voor snelle, efficiënte documentatie van inspectiejobs.
• Waterbestendig toetsenbord voor directe controle van essentiële

camera-en monitorfuncties. 
• Daglicht bekijkbaar scherm voor een scherp en helder beeld van de 

binnenkant van de leiding.

HQ SOFTWARE INBEGREPEN

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.eu
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Voor het volledige  
Ridge Tool productgamma 
verwijzen wij u naar de 
Ridge Tool Catalogus of 
naar www.RIDGID.eu.

RIDGID® behoudt het recht voor om 
het ontwerp en de specificaties van 
onze producten aan te passen zonder 
berichtgeving of aanpassing van de 
documentatie.
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