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možnost digitálního pořízení videí a 
fotografií na úložiště USB

interní GPS system: podívejte se na 
lokaci prováděné inspekce

zachycení všech detailů obrazu díky většímu 
displeji 12,1” uzpůsoben pro denní světlo

Pracujte déle bez nabíjení díky 2 x 18V 
pokročilým lithiovým bateriím

výkonnější procesor podstatně zkracuje 
čas na nastartování monitoru.

přesuňte prováděnou kontrolu potrubí přímo do 
vašeho chytrého telefonu nebo tabletu a zašlete 
report přímo do kanceláře přes Wifi&Bluetooth

stáhněte si zdarma HQx Live aplikaci a 
používejte chytrý telefon nebo tablet 
jako další monitor

HQX

37.500Kč 
(€ 1450)

A-Frame  
Vyhledávač poruch kabelů

NOVINKA



SeeSnake® CS12x    
digitální inspekční monitor  

rychlejší zapnutí systému díky výkonnějšímu procesoru
delší pracovní nasazení díky 2x 18V AdODced Lithium 
aku-baterím
bezplatná aplikace HQx Live pro spárování se 
smartphony a tablety pro použití jako druhý monitor
Vytvoření multimédií jedním stisknutím tlačítka; pokud 
je to požadováno, lze jej upravit na místě (Přehled je k 
dispozici také prostřednictvím dodávaného softwaru 
HQ; lze zaktualizovat i později v kanceláři)
PhotoTalk ™ propojuje zvukový komentář s obrazem, ve 
velikosti souboru, který lze odeslat e-mailem
interní GPS system: možnost kontroly lokace prováděné 
inspekce
použitelný pro všechny kamerové bubny RIDGID
Snadno se přepravuje a připevňuje v kombinaci s RIDGID 
SeeSnake MAX rM200
Napájecí zdroj: adaptér 230 V nebo 2x lithiová baterie s 
kapacitou 18 V

98.100 Kč (€ 3.775)   Kat.č.  57283
SeeSnake® CS12x s 230V adaptérem

105.300 Kč (€ 4.050) Kat.č.  57293
SeeSnake® CS12x s 230V adaptérem
& 2x 18V accu s nabíječkou

INSPEKCE

přesuňte záznam do chytrého telefonu/tabletu a 
zašlete report přímo do kanceláře přes Wifi&Blue-
tooth

NOVINKA

dobře čitelný za denního světla díky ostrému 
jasnému obrazu (1024x768 pixelů)

zachycení všech detailů obrazu díky většímu 
displeji 12,1” uzpůsobenému pro denní světlo
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RIDGID mini SeeSnake® kamerové bubny, 61m, 30m + CS12x   monitorem 

12,1” displej pro opravdu 
čistý obraz

záznam inspekce i na chytrý 
telefon nebo tablet

HQ software pro 
profesionální záznamy 

Nahrávání na USB flash disk 
(8GB)

NOVINKA
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SeeSnake® CS6x (Pak)    
digitální inspekční monitor + 
dobíjecí sada     

              

stáhněte si bezplatnou aplikaci HQx Live pro spárování se 
smartphony/tablety a využijte ji jako druhý monitor. 
zašlete inspekci/reportáž přes bluetooth nebo Wifi přímo 
k vám nebo k zákazníkovi do kanceláře
ukládejte fotky a videa na USB
začněte se super rychlým uvedením do provozu 
displej pro denní svícení 5,7” pro zcela čistý obraz
Vodě odolná klávesnice pro přímé ovládání, základní 
funkce kamery a monitoru OD
PhotoTalk ™ spojuje zvukový komentář s obrázkem na 
velikost souboru, kterou lze odeslat e-mailem
automatické vyhotovení multimediálních reportů
HQ software pro editaci zpráv,
archivaci a sdílení prostřednictvím tisku, DVD nebo online
k použití v kombinaci se všemi RIDGID SeeSnake 
kamerovými bubny
včetně 230V adaptéru& 1x18V aku-baterie včetně 
nabíječky

70.400 Kč (€ 2.700) Kat.č.  57153 / 57148
SeeSnake® CS6x (Pak)    
digitální inspekční monitor + dobíjecí sada     

SeeSnake rM200 kamerový 
buben + CS6x nebo CS12x nebo 
CS65x monitor

Kompletní systém sestávající z RIDGID SeeSnake® MAX 
rM200kamerový buben s CS6x, CS12x nebo s monitorem 
CS65x, včetně Wi-Fi a dalších funkcí!
Kamerový buben RIDGID rM200 je vhodný pro
potrubí Ø40-200mm (90 ° ohyby od Ø50mm)
Vylepšený tlačný kabel (61m)
Velmi kompaktní kamerová hlava (Ø25mm) s 6-ti LED 
diodami
Samovyrovnávací: automatický svislý obraz
Integrovaný vysílač 512Hz pro NaviTrack Scout lokátor
Počítadlo metrů (v cm) a vodítka vycentrování
Oba monitory CS6x, CS12x a CS65x lze rychle připevnit na 
kamerový buben a snadno ovládat jednou rukou
dodáme včetně adaptéru 230 V a akumulátoru!

  OD 204.300 Kč    Kat.č.  47163 
193.000 Kč (€ 7.450) 
rM200 s CS6x monitorem, včetně 1x 18V akubaterie 
a nabíječky

251.000 Kč (€ 9.650) Kat.č. 57293 + 42353 
SeeSnake CS12x s 230V adaptérem & 2x 18V 
akubaterie a nabíječka

SeeSnake® CS65x    
digitální monitor pro reportáže 

displej pro denní svícení 5,7” pro zcela čistý obraz
Stáhněte si bezplatnou aplikaci HQx Live a použijte ji se 
smartphonem nebo tabletem jako druhý monitor
Snadná obsluha přes vodě-odolnou klávesnici umožní 
přidat názvy a poznámky na obrazovce
PhotoTalk ™ spojuje zvukový komentář s obrázkem na 
velikost souboru, kterou lze odeslat e-mailem
Vytvořte záznam jedním stisknutím tlačítka a pokud 
je potřeba, upravte jej na místě (Přehled je k dispozici 
také na dodávaném softwaru HQ, v kanceláři si později 
aktualizujete)
zašlete inspekci/reportáž přes bluetooth nebo Wifi přímo 
k vám nebo k zákazníkovi do kanceláře
k použití v kombinaci se všemi RIDGID SeeSnake 
kamerovými bubny
Snadno se přepravuje a připevňuje k RIDGID SeeSnake 
MAX rM200

  OD 102.000 Kč    Kat.č.54368 98.100 Kč (€3.775) 
SeeSnake CS65x s 230V adaptérem

102.400 Kč (€ 3.950)      Kat.č. 57133
SeeSnake® CS65x s 230V adaptérem & 1x 18V 
akubaterie a nabíječka

CS6x®

CS6x Pak®

NOVINKA

SeeSnake® kamerové bubny  
(samovyrovnávací, včetně vysílače)

Samonivelační: automaticky vzpřímený obraz
100% tvrzená kamerová hlava z nerezové oceli
- Robustní čiré LED diody jsou výjimečně dobré pro 
získání lepšího obrazu a dlouhé životnosti
- Incl. Snímač detekce 512 Hz (pro RIDGID Scout)
- Haspel lze připojit ke všem monitorům RIDGID
- Příslušenství, jako jsou různé centralizéry (vodítka)
Mini SeeSnake® samovyrovnávací:
Potrubí Ø40-200mm, 90 ° coaly od Ø50mm
30mm samovyrovnávací kamera s 18 LED diodami
Tlacný kabel 30m
SeeSnake® samovyrovnávací:
- Potrubí Ø50-300mm, 90 ° coaly od Ø75mm
35mm samovyrovnávací kamera s 18 LED diodami
- Tlačný kabel 61m

Kat.č.  48723
  OD 170.500 Kč    

146.000 Kč  
(€ 5.650)
Mini SeeSnake®,

samovyrovnávací

Kat.č.  13993
  OD 223.800 Kč    

194.000 Kč 
(€ 7.475) 
SeeSnake®,

samovyrovnávací

RIDGID SeeSnake® kamerové bubny, 61m + CS65x   monitorem 
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INSPEKCE

HQ software pro 
profesionální záznamy

displej pro denní svícení 5,7” 
pro zcela čistý obraz

ukládejte fotky a videa 
přímo na USB

HQX

zašlete inspekci/reportáž přes 
bluetooth nebo Wifi přímo k vám 
nebo k zákazníkovi do kanceláře

stáhněte si bezplatnou aplikaci HQx 
Live pro spárování se smartphony/
tablety a využijte ji jako druhý monitor

COMPACT2
 NEJPOPULÁRNĚJŠÍ  
KAMERA NA SVĚTĚ

44.500 Kč 
€ 1.700  

131.000 Kč 
€ 5.050  
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SeeSnake® COMPACT2
inspekční systém + nabíječky

kamerový buben včetně digitálního monitoru 
CS6xPak 5.7 “ s nabíječkou a baterií
Pro potrubí Ø Ø 40 - 150 mm (90 °
ohyby ODaf Ø50mm)
Včetně vylepšeného tlačného kabelu (30m, 
Ø6mm)
Přesná lokalizace kamery díky zabudovanému
Vysilači 512 Hz pro vyhledávače NaviTrack Scout
Integrovaný mikrofon a reproduktor
Denní čitelnost obrazovky pro ostrý a
jasný obraz
Snadná přeprava a skladování
Počítadlo metrů (v cm)

  OD 148.500 Kč    Kat.č.  48118 131.000 Kč (€5.050)  
SeeSnake® COMPACT2
inspekční systém + nabíječky

  TATO SPECIÁLNÍ CENA JE PLATNÁ POUZE PŘI  
  VYZVEDNUTÍ V BRNĚ  

SCOUT
 URČETE PŘESNOU  
LOKACI V PODZEMÍ

ŠIROKÁ ŠKLÁLA 
VÝHOD 

S NÁMI MŮŽETE ZÍSKAT VÍCE!

  LEPŠÍ CENY

  EXPERTNÍ PORADENSTVÍ 

  PŘEDVEDENÍ V URČENÉM MÍSTĚ 

  VŠE JE SKLADEM

  SHOWROOM V BRNĚ

  SERVISNÍ CENTRUM S VLASTNÍ  

OPRAVNOU

Zjistěte přesnou polohu poruchy nebo
blokaci v potrubí. Kamerové vysílače a sondy najdete 
v odtokových systémech rychle a snadno;
512 Hz (RIDGID), 640 Hz, 33 kHz. Přejděte na stránku 11

samonavíjecí kamerová hlava ((Ø25mm, 6 led 
světel) se zabudovaným 512Hz vysílačem 

přenášejte a zasílejte přes bluetooth nebo Wifi 
inspekci/reportáž přímo k vám nebo k záka-
zníkovi do kanceláře
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INSPEKCE

 BOJLERY, UMYVADLA,  
VANY, VZDUCHOTEDNIKA,  
ODPADNÍ TRUBKY, KOTLE. 

lze použít v kombinaci se 
všemi monitory a ručními 
inspekčními kamerami

k dispozici rozdílné kamerové bubny 
(nanoReel,microDrain a microReel)

90° kolena od Ø32mm

kamerová hlava od Ø15,5mm 
pro potrubí od Ø25mm



CA-25 Inspekční kamera

Ideální pro těžko přístupná místa, jako jsou dutiny 
ve stěnách, potrubích a kanálech
2.4 “barevný LCD monitor
tmavá místa osvítí 17mm hliníková kamerová hlava 
se 4 jasnými LED diodami
Průměr kamery: 17 mm
výstup z videa, které umožňuje přenos na externí 
zařízení
360 ° otočení digitálního obrazu v bloku OD 180 ° 
včetně kufru s příslušenstvím (háček, magnet a
zrcadlo) a RCA kabel

  OD 2.575 Kč    Kat.č.  40043 2.150 Kč (€83)
micro CA-25 Inspekční kamera

microDrain + CA-350 
inspekční systém pro Ø30-75mm potrubí

kamerový buben microDrain včetně micro CA-
350kontrolní zařízení, včetně 2 výkonných 12V 
Li-Ion baterií
Pro trubky Ø30-75mm (90 ° ohyby> Ø40mm)
10 m nebo 20 m (20m tlačný kabel má navíc 
zabudovaný sledovací vysílač v hlavě kamery)
kamerový buben (k dispozici také s připojovacím 
kabelem pro monitory SeeSnake)

47.000 Kč (€1.800) Kat.č.  40783

SeeSnake® microDrain™ 10m + micro CA-350
včetně 2 nabíjecích 12V Li-Ion acu-baterií

  OD 70.900 Kč    Kat.č.  40793
 
60.300 Kč (€2.320) 
SeeSnake® microDrain™ 20m včetně
vysílací sondy + micro CA-350
včetně 2 nabíjecích 12V Li-Ion acu-baterií

CA- 330 Inspekční kamera

Jednoduše prohlédněte místa, která jsou těžko 
přístupnáa zachytit fotografie a video

!  Uložte fotografie a videa do interní paměti nebo na 
SD kartu až do velikosti 32 GB

!  ! za předpokladu přítomnosti Wi-Fi™ nebo 
Bluetooth™: - Používejte smartphone nebo tablet jako 
druhou obrazovku & odešlete fotografie a videa přímo z 
vaší kontroly 
3,5 “ barevný TFT monitor. 
Svítí tmavé plochy se 4 jasnými LED diodami 17mm 
hliníková kamerová hlava (volitelně 6 mm) 
Pohodlné funkce, jako je rotace obrazu a digitální zoom90 
cm kabel (volitelně rozšiřitelný na 9 metrů)
Napájecí zdroj: Li-Ion baterie nebo síťový adaptér 

  OD 13.700 Kč    Kat.č.  49628 12.000 Kč (€460)
micro CA-330 Inspekční kamera

CA-150  Inspekční kamera 

Jednoduše prohlédněte místa, která jsou těžko 
přístupná, a zachyťte na fotografii

!  Uložte až 20 snímků do vnitřní paměti 
(Poznámka: snímky nemohou být uloženy na 
paměťové kartě)
Zobrazení snímků pomocí dodaného kabelu RCA
na televizoru nebo jiném monitoru
3,5 “barevný LCD monitor
Tmavé plochy osvítí se 4 jasnými LED diodami 17 
mm hliníková kamerová hlava (volitelně 6 mm)
Pohodlné funkce, jako je rotace obrazu a digitální 
zoom
90 cm kabel (nadst. rozšiřitelný do 9 metrů)
Napájení: 4 x “AA” baterie (součástí dodávky)
včetně kufru s příslušenstvím (háček, magnet a
zrcadlo) a RCA kabel

  OD 5.252 Kč    Kat.č.  36848 4.800 Kč (€184)
micro CA-150 Inspekční kamera

CA-350 Inspekční kamera

Jednoduše prohlédněte místa, která jsou těžko 
přístupnáa pořizujte fotografie a video

!  Uložte fotografie a videa do interní paměti nebona 
SD kartu až do velikosti 32 GB-

!  Vybaveno výkonnou 12V Li-Ion baterií: Dlouhá 
pracovní doba bez nabíjení a rychlejší nabíjení baterie
3,5 “barevný TFT monitor
Prosvítí tmavé plochy se 4 jasnými LED diodami,17 mm 
hliníková kamerová hlava (volitelně 6 mm)
Pohodlné funkce, jako je rotace obrazu a digitální zoom
90 cm kabel (volitelně rozšiřitelný na 9 metrů)
Napájení: 12V Li-Ion baterie nebo AC adaptér
Včetně: kufr, AC adaptér, nabíječka baterií, USB kabel, 
SDkarta (8GB), hák, magnet, zrcadlo, RCA kabel, 
integrovaný zvukový záznamník, reproduktor a headset

  OD 12.100 Kč    Kat.č.  55903 
11.300 Kč (€435)
micro CA-350 inspekční kamera

SeeSnake® nanoReel + CA-350 
Inspekční systém pro Ø25-50mm potrubí

nanoReel kamerový buben s připojovacím kabelem pro 
micro CA-350 (k dispozici také s připojovacím kabelem 
pro monitory SeeSnake; kat.č .. 40013)
Pro trubky Ø25-50mm (90 ° ohyby> Ø32mm)
Ideální pro HVAC, postřikovače, kotle, sifony a podobně.
25 m dlouhý kabel
u nanoReel včetně mikro inspekčního zařízení CA-350 a 2 
silných 12V Li-Ion baterií
Zahrnuje 512 Hz sledovací vysílač- sondu- v hlavě kamery 

80.500 Kč (€3.100)       Kat.č.  40003

SeeSnake® nanoReel™ 25m s kabelem pro CA-350
včetně 2 nabíjecích 12V Li-Ion acu-baterií

90.500 Kč (€3.490)     Kat.č.  40823

SeeSnakeR nanoReel™ 25m + CA-350
včetně 2x 12V Li-Ion baterií
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DETEKCE

SeekTech SR-24 vyhledávač potrubí 
Detekce podzemních (užitkových) trubek

Lokalizuje rychle a přesně podzemní vedení (mimo 
jiné elektriku, kabely, vodu, plyn, data komunikace, 
telefon)
Sledujte podzemní potrubí přespotrubní vysílač 
(aktivní sledování) nebo pouzelokátorem (pasivní 
trasování)
Detekce sond a vysílačů kamery(512 Hz, 33 kHz a 
640 Hz)
GPS a Bluetooth: informace o toku přenášejte 
nasmartphone nebo tablet a exportujte do 
GISusoftware (geografické informační systémy)
Zobrazení mapy: obsahuje informace o signálu v 
reálném čase umístění, směr, hloubku a spolehlivost
RIDGIDtrax App: vizualizujte a identifikujte více stop 
a trasových bodů
Nahrané mapy mohou být sdíleny 
prostřednictvíme-mailu ve formátu KML (Google 
Earth)
Více aktivních a pasivních sledovacích kmitočtů
Dodání včetně přepravního kufříku
Volitelné: dálkový vysílač 512 Hz (kat.č .. 16728)

  OD 90.600 Kč    Kat.č.  46393 85.500 Kč (€3.290)
SeekTech SR-24 vyhledávač potrubí

shromažďujte GPS 
souřadnice pro zobrazení 
map a GIS

Integrovaný Bluetooth ™ 
spojuje jednotky GPS  s 
vysokým rozlišením 

poruchy pod zemí 
lokalizuje přesně

RIDGIDtrax aplikace zdarma

8

záznamy můžete sdílet 
prostřednictvím e-mailu ve formátu 
KML(Ve formátu Google Earth)



RIDGID® NaviTrack Scout
najděte kamerové vysílače a sondy v odtokových 
systémech rychle a jednoduše

určit přesnou pozici netěsností nebo blokací v potrubí je 
nyní hračka, tudíž se může hned začít s opravami
Veďte kontrolní kameru (dodávanou s vysílačem v hlavě 
kamery) v potrubí a získejte přesné informace, nebo 
připojte dálkový vysílač RIDGID na pružinu vašeho 
pružinového stroje nebo vysokotlakou hadici s tryskou 
vašeho kanalizačního tlakového stroje
Inspekční kamery a vysílače najdete na:512 Hz (RIDGID), 
640 Hz, 33 kHz
vícesměrná 3D anténa pro měření hloubky
Rychlý, jednoduchý a vždy správný signál(žádné nulové 
signály a / nebo falešné špičky)
Včetně transportního kufříku
Balení obsahuje adaptér pro vysokotlakou hadici s 
koncovkou 1/2 “(kat.č.86246) a vysílací sondu 512 Hz 
(kat.č. 16728) 

  OD 53.800 Kč    Kat.č.  19243 
44.500 Kč (€1.700)
NaviTrack Scout

  OD 65.300 Kč        Kat.č.  R00086 
51.700 Kč (€1.990) 
NaviTrack Scout set

MR-10 Magnetický lokátor
Vind verborgen putdeksels, (giet)ijzeren 
leidingen

Feromagnetický lokátor lokalizuje jen materiály 
obsahující železo, jako je železo a ocel 
Nereaguje na jiné materiály jako je hliník, měď atd. 
(což detektor kovů dělá)
Lokalizace předmětů ze železa nebo oceli, jako jsou  
• Hlavní uzávěry | Ocelové pláště  
• Skryté kanalizační poklopy | Stěny studny 
• Litinové roury | Zesílené septiky a jímky  
• Průzkumné kolíky na značení parcel
Vysoce citlivý přístroj do 4,6m (závislý na velikosti 
nalezeného železa ), s audio a vizuální zpětnou vazbou
Funkce AutoNull blokuje vliv blízkých kovových 
interferencí, jako je automobil nebo drátěné oplocení
Dodání je včetně úložného vaku  

  OD 26.400 Kč    Kat.č.  53068 
24.600 Kč (€950)
RIDGID® MR-10 Magnetický lokátor 

NOVINKA

A-Frame Vyhledávač poruch 
kabelů
pro sledování polohy poruch svodů v podzemí

RIDGID® A-Frame je speciálně kontstruovaný systém 
pro detekci kabelových poruch
Vyhledává poruchy v izolaci až do 2 megohmů
Čtení hodnot pro určení místa poruchy
Odolný lehký práškový hliníkový rám
Membránová tlačítka odolná proti počasí
Vysílač FT-103
Provozní frekvence; přímá detekce poruch:797 Hz - 
Zobrazí se “dFF”
Detekce stop a přímé připojení: 128 Hz, 1 kHz,8 kHz, 
33 kHz, 93 kHz
Indukční svorka: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHzVysílací signál: 
33 kHz, 93 kHz
Rozsah zatížení: 5? na 2M?Výkon: až 3 Watt
Výstupní napětí: 5 V - 600 V
Napájení: 8 × baterie C-článků (součástí balení)
FR-30 A-Frame lokátor
Hloubka ladění: až 6 m
Délka ladění: až 4,8 km
Napájení: 6 × AA baterie 

37.500 Kč (€1.450)     Kat.č.  56613
RIDGID® A-Frame Vyhledávač poruch kabelů
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DETEKCE

Sale
SLEVA
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RIDGID® KJ-1590 II                                       

Elektrický vysokotlaký stroj vhodný pro rychlé 
čištění (odpadního) potrubí do Ø150mm (myček, 
praček, umyvadel atd.) 
Kapacita: 15 l/min & max. tlak: 90 barů
5-ti spirálami 22mm x 4,6m; nářadí, vodící hadice, 
rukavice a pružný naviják, spirálový naviják 
hliníkový vysokozátěžový naviják s 1/4” 
vysokotlakou hadicí o délce 20m

  OD 75.400 Kč    Kat.č.  35511 
64.300 Kč (€2.475)
RIDGID® KJ-1590 II

RIDGID® K-40 AF-5

Pro odblokování potrubí do Ø70mm
ideální i pro ovládání jednou rukou pomocí vodící 
hadice a automatického posuvu AUTOFEED
Indukční motor 175W s 0-240 ot/min
Dodáváno včetně 8mm rychloposovací spirálou s 
vnitřním bubnem a vodící hadicí
Dvoudílný nárazuvzdorný plastový buben s 
otočným upevněním

  OD 27.300 Kč    Kat.č.  71742 
18.400 Kč (€710) 
RIDGID® K-40 AF-5

RIDGID® K-60 SP A-25 

Pro odpadová potrubí od Ø20mm do Ø150mm 
Vybavena motorem 700W, 520 ot/min
Přímočinný systém spojky 
5-ti spirálami 22mm x 4,6m; nářadí, vodící hadice, 
rukavice a pružný naviják, spirálový naviják 
A-25 set: 5-ti spirálami 16mm x 2,3m, nářadím a 
spirálový naviják 

  OD 44.500 Kč   Kat.č.  66467 
25.100 Kč (€965)
RIDGID® K-60 samostatně, včetně vodící hadice

  OD 52.700 Kč       Kat.č.  94497 
32.200 Kč (€1.240)
RIDGID® K-60 SP A-25

RIDGID® K-45 AF 

Pro čištění potrubí do Ø75mm 
Elektrická ruční bubnová čistička
Dvoucestný automatický posuv, nešpiní, ruce se 
nedotýkají spirály! 
Nastavitelná rychlost: 0-600 (ot/min) 
Patentovaný dvoucestný spirálový posuv™ 
Vnitřní buben zabraňuje lekáži a udržuje pracoviště 
v čistotě
K-45 AF-5 obsahuje pouzdro a C-6 IC Kit (spirálu v 
bubnu + vrták pro potrubí do Ø75mm)  cena 12.700 
Kč / €485

  OD 9.100 Kč    Kat.č.  36033 6.700 Kč (€260)
RIDGID® K-45 AF

  OD 11.700 Kč       Kat.č.  36043 
8.800 Kč (€340)
RIDGID® K-45 AF-5

RIDGID® K-50 

Pro čištění potrubí do Ø110mm 
Ideální pro dřezové odpady, vany, sprchy a střešní 
ventilační potrubí
Lze používat se 3 rozměry spirál: 8, 10 a 16mm
Výkonný motor 300W, 400 ot/min  
Dodává se s A-30 spirálovou sadou: 6 spirál 16mm x 2,3m 
a nástroje, spirálový naviják a vodící hadice  (všechny verze, 
kromě “samostatné”-verze)
K-50-6: A-30 set + A17-A buben (spirála 8mm x 7,6m )
K-50-7: A-30 set + A17-B buben (spirála 10mm x 10,7m)
K-50-8: A-30 set + A17-A + A17-B buben

Kat.č.  11971
  OD 39.300 Kč    

20.200 Kč
(€775) 
RIDGID®  
K-50 samostatně

Kat.č.  11991
  OD 55.100 Kč    

28.900 Kč
(€1.120) 
RIDGID® K-50-7

Kat.č.  12001
  OD 59.000 Kč    

32.300 Kč 
(€1.240) 
RIDGID® K-50-8

RIDGID® Akce spirály 

C-1 | 8 mm. x 7,5 mtr. (3 kusy)
Vhodné pro (spirálové stroje) K-25 a K-50
C-5 | 10 mm. x 10,7 mtr. (3 kusy)
Vhodné pro (spirálové stroje) K-50 a K-60
C-8 | 16 mm. x 2,3 mtr. (3 kusy)
Vhodné pro (spirálové stroje) K-50 en K-60

Kat.č.  62225
  OD 6.400 Kč -   

4.200 Kč 
(€160)  
RIDGID® C-1  
8 mm. x 7,5m.  

Kat.č.  62250
  OD 8.800 Kč    

5.700 Kč 
(€220) 
RIDGID® C-5  
10 mm. x 10,7m.  

Kat.č.  62270
  OD 3.750 Kč    

2.500 Kč 
(€95) 
RIDGID® C-8  
16 mm. x 2,3m.  
 

3 KUSY
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OBCHODNÍ AKCE

ODBLOKOVÁNÍ

 1   EUROM SmartTrailer vysokotlaký přívěs

 2   EUROM COMPACT - vysokotlaká vestavba

 3  EUROM SmartCombi vysokotlaká/vakuová kombinovaná jednotka

PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY! CHCETE VĚDĚT VÍCE?  +420 544 234 505

prohlédněte si celý EUROM katalog online

WWW.EUROM.CZ

PŘIVEZTE K NÁM VÁŠ STARÝ STROJ A VYMĚŇTE HO

ZA NOVÝ S EXTRA SLEVOU
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 3   ROM SmartCombi                                  

k odblokování a čištění domácích přípojek a 
hlavních kanalizačních řádů do Ø600 mm- Vysávání 
odlučovačů tuků, septiků a zaplavených skledů atd.
K dispozici v různých kapacitách(max. 200 bar a 
max. 75 litrů za minutu)
Vakuový systém se provádí pomocí konvenčního 
vakuového čerpadla nebo přes unikátní trysku 
Vakuum max. 6500 l / min 0,85 bar
K dispozici v naftovém provedení
Prostorná nádrž na odpadní a pitnou vodu 1500 
litrů

kupte od:   655.000 KC (€25.200) 
* jednotka bez nadstandardního vybavení a bez 
vozidla

  
1.385.000 Kč (€53.300)  
orientační cena pro SmartCombi
včetně nadstandardního vybavení a bez vozidla *
 
* orientační cena Renault Maxity včetně různých 
příslušenství, stříkání v různých barvách firmy, 
alarm, tažné zařízení a náklady na dopravu a 
kontrolu = 795,500 Kč (30 600 EUR)

 2   EUROM Compact                                  

k odblokování a čištění potrubí doØ300 mm & 
čištění rozsáhlých ploch, drenáží a ostranění graffiti
K dispozici v různých kapacitách (max. 150 bar a 
průtok max. 60 litrů za minutu)
K dispozici v benzínové verzi
Prostorná nádrž na vodu o objemu 400 litrů

kupte od:  228.000 Kč (€8.800) 
* cena za stroj bez vozidla   

 1   EUROM SmartTrailer                                  

k odblokování a čištění potrubí do Ø300 mm & 
čištění rozsáhlých ploch, drenáží a ostranění graffiti
K dispozici v různých kapacitách (max. 150 bar a 
max. 50 litrů za minutu)
K dispozici v benzínové verzi
Prostorná nádrž na vodu o objemu 400 litrů

kupte od:  205.000 Kč (€7.900)

 2   EUROM COMPACT - vysokotlaká vestavba

PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY! CHCETE VĚDĚT VÍCE?  +420 544 234 505
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menší investice oproti obvyklému 
kouřovému generátoru

rychlá návratnost investic

je šetrnější na spotřebu, 
tudíž ušetříte za provoz 
stroje

FE

díky optimálnímu kouření 
pracuje rychleji

výkonný silný ventilátor 
žene kouř dál a rychleji do 
potrubí

vhodný do každého průměru 
potrubí kanalizační řády i menší 
průměry potrubí

pokročilá technologie 
zajišťuje hustý, konstantní a 
“suchý” kouř

velice jednoduché 
používání

EUROM eSteam generátor kouře
jednoduše odhalí závady jako úniky v potrubí, 
nádržích, střechách apod. a rychle tak vyřeší 
problémy s detekcí bez výkopových nebo 
demoličních prací 

Získejte informace o tom, kde probíhá kanalizace
Zjistěte nelegální připojení k městské kanalizaci
Monitorujte suché vedení postřikovačů, proudění 
vzduchu ve ventilačních / vzduchových kanálech a 
větracích otvorech
Zkontrolujte těsnění komínů, střech apod.
Pokročilá řídicí elektronika zajišťuje optimální teplotu, 
která zabraňuje emisi spálených (nezdravých) částic a 
kapiček v kontrolované oblasti.
množství kouře může být velmi jemně naladěno, a 
proto může být přizpůsobeno libovolné situaci- velkým 
kanalizačním systémům i menším trubkám
Extrémně úsporný a snadno použitelný
Velmi odolný a přizpůsobený k práci venku i uvnitř 
budov
Integrovaná nádrž na kapaliny (2,6 l) zabraňuje poškození 
během přepravy.

  OD 83.740 Kč   Kat.č.  0598001 
52.000 Kč (€1.990) 
EUROM eSteam generátor kouře

65.000 Kč (€2.490) Kat.č.  0598002
EUROM eSteam generátor kouře, včetně 
příslušenství

  OD 3.400 Kč   Kat.č.  0598010 
1.450 Kč (€55)   
EUROM kouřová kapalina

DOPLŇKY

NOVINKA: ESTEAM 
GENERÁTOR KOUŘE

ZAŽÁDEJTE O PŘEDVEDENÍ
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Eurom výstražné osvětlení 
6kusů včetně transportního ku
fříku                                     

Pro optimální bezpečnost při práci na pozemních 
komunikacích
Výkonné LED diody (barva: červená) 9 bodů |
Magnet a závěsné poutko| Vodotěsná Guma zabraňuje 
poškození a nárazu
Dlouhá doba svícení: pracuje na dobíjecích lithiových 
bateriích

3.000 Kč (€115)  Kat.č.  8103
Eurom výstražné osvětlení 6kusů včetně 
transportního ku fříku

   Kat.č.  81032 4.500 (€174)

RIDGID Pásový klíč                                        

Zlepšuje manipulaci a poskytuje pevné uchopení 
plastových trubek od 3”-8” (80mm-220mm)
Díky pevné rukojeti je držení nebo přemísťování 
trubek z PVC zcela jednoduché
Nepostradatelný při instalaci, opravách a údržbách 
plastových trubek o velkých průměrech
Perfektní funkčnost při spojování trubek apod.
Speciální pás maximálně přilne a zabraňuje 
poškození PVC trubky
Vhodný i pro práci ve studeném a vlhkém prostředí

730 Kč (€28) Kat.č.  42478
RIDGID Pásový klíč

značkovací & trasovací barviva              

Získejte informace o vedení potrubí, odtoků atd.
Vyhledejte vadné nebo nelegální přípojky
cenově efektivní a velmi snadné použití
O 40% více koncentrovaný než jiné srovnatelné 
značky
Ekologicky šetrné a biologicky odbouratelné barvivo 
(100% netoxický)
Dostupné jsou různé barvy (žlutá, modrá, červená, 
fialová, oranžová)
K dispozici také ve formě sáčků a tablet

630 Kč (€25) Kat.č.  05855
EUROM značkovací & trasovací barvivo,  
200gr. (oranžový)

Přenosné a pohyblivé zařízení s pohodlnou ruko-
jetí v ergonomické výšce. (Už nemusíte zvedat!)

Robustní gumová kola se snadno pohybují přes 
hrboly a schody

Jemně nastavitelné: Více kouře pro hlavní kana-
lizační systém a méně kouře pro menší vnitřní 
trubky

Uživatelsky přívětivý ovládací panel s velmi 
velkým jasný OLED displej čitelný i na jasném 
slunečním světle)

DRUHÝ ZA POLOVIČNÍ CENU
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EUROM eSTEAM generátor kouře
JEDNODUŠE A RYCHLE ODHALÍ ZÁVADY JAKO ÚNIKY V POTRUBÍ, NÁDRŽÍCH, 

STŘECHÁCH APOD. MŮŽETE TAK RYCHLE PŘEJÍT K ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH PROBLÉMŮ.

KVALITA ODBORNÁ
RADA 
 

EVROPSKÉ 
SERVISNÍ 
CENTRUM 

RYCHLÉ 
DORUČENÍ  

CENOVĚ 
VÝHODNÉ  

ZÁSILKA 
ZDARMA
Od: 6.300 Kč 

EUROM s.r.o. , Podolí 473 664 03 Podolí u Brna, Czech Republic, 
Tel. +420 544 234 505  |  www.eurom.cz  |  www.ridgidkollmann.com


