
ESSENTIALS  
2021



2RIDGID.COM

3 sec.

НОВО!

КАПАЦИТЕТ: 
12 – 40 мм

RP 219 
ПЪЛЕН ДОСТЪП…

…ДО НАЙ-ТЕСНИТЕ 
ПРОСТРАНСТВА

…ДО ПЪЛНА ГАМА ОТ
19 KN ПРЕСОВИ ЧЕЛЮСТИ

…ДО КРИТИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ

…ДО СУПЕР БЪРЗО
ПРЕСОВАНЕ

УЛТРА-ТЪНКО  
ПРАВО ТЯЛО

ВЪРТЕНЕ НА
ГЛАВАТА НА 350°

ТЕГЛО < 2.0 KG

…ДО НЯКОЛКО ИЗТОЧНИКА 
НА ЗАХРАНВАНЕ

M-V  
12-35 мм

TH-U-G-RF  
12-40 мм

OLED Bluetooth

СТАНДАРТ 
19 kN
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RP 219 

 …ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ!

ФУНКЦИЯ PRESS-CHECK!
Пресовата машина RP 219 притежава вграден сензор за налягане, чрез който 
контролира най-съществения елемент при пресоването: създаване на 
достатъчно налягане и 100% надеждно пресоване! RP 219 наблюдава всеки 
пресов цикъл и предупреждава в случай на отказ.

Изберете RP 219 с функцията Press-CHECK!…

СЕРВИЗЕН ИНТЕРВАЛ:
32000 ЦИКЪЛА!
Без ограничение във времето! Най-ниски разходи за притежателя!
С RP 219 не трябва да се притеснявате за техническо обслужване всяка година 
и високи сервизни разходи. Със сервизен интервал от 32 000 цикъла без 
ограничение във времето RP 219 Ви предлага най-ниска обща стойност на 
покупката.

19 KN КОМПАКТНА ПРЕСОВА 
МАШИНА

Всички комплекти на RP 219 включват куфар, 1× 2.5 Ah Li-Ion
батерия, 1× 230 V бързо зарядно устройство и 1× кабел за
зареждане от автомобил.

БЕЗ ПРЕСОВИ ЧЕЛЮСТИ

Кат. N° 
69073 2.210,-лв.

+ TH16-20-26 + U16-20-25

+ ЧЕЛЮСТИ ЗА ВЛОЖКИ +  
RF16-20-25 ВЛОЖКИ+ G16-20-26

+ M15-18-22 + M15-22-28

Кат. N° 
69128 2.938,-лв.

Кат. N° 
69123 2.938,-лв.

Кат. N° 
69108 2.938,-лв.

Кат. N° 
69103 2.938,-лв.

+ V15-18-22 + V15-22-28

Кат. N° 
69093 2.938,-лв.

Кат. N° 
69088 2.938,-лв.

Кат. N° 
69083 2.938,-лв.

Кат. N° 
69078 2.938,-лв.
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RP 340

ПРЕСОВАНЕ
Само RIDGID® може да осигури инструмент с 
голям капацитет на пресоване и с размер и 
тегло на мини инструмент! Въпреки, че е с 30% 
по-малък и 17% по-лек, той осигурява същата 
надеждна работа и е с удължен с 31% интервал 
преди сервизиране и уникалната възможност 
да използвате един и същ инструмент, както 
със захранващ кабел, така и с акумулаторна 
батерия!

СТАНДАРТ 
32 kN

Информация за аксесоари и 
консумативи, моля посетете 
RIDGID.COM

ПРЕСОВИ  МАШИНИ
СПЕСТЕТЕ ОТ СЕРВИЗНИ РАЗХОДИ
Не 10.000, a 42.000 цикъла… само с RP 340.
Спестявате стотици лева от сервизни 
разходи.

ВИСОК КЛАС НА ДИАГНОСТИКА
Загуба на налягане, екстремни темпера-
тури? RP 340 има вградена система за ди-
агностика и Ви предупреждава незабавно 
чрез LED-индикатор.

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО
RP 340 разполага с функция за 
подсигуряване на безопасно стартиране 
на инструмента, само когато челюстите са 
100% заключени.

НАЙ-ВИСОК КЛАС НА УДОБСТВО
Перфектно балансиран и най-лекият в
клас 32 kN със захват тип пистолет. 
Осигурява максимален комфорт и лекота 
при работа с минимална умора.

ДВОЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ 
Можете да използвайте RP 340 както 
решите. Както като кабелна така и 
като акумулаторна машина… или да 
превключвате мигновено от едната към 
другата.

КАПАЦИТЕТ: 
10 – 108 мм

ЗА ВАШЕТО 
СПОКОЙСТВИЕ 

Знаете ли че?
• RP 340 е най-лекия в света стандартен инструмент за пресоване. 
• Можете да спестите огромно количество пари за сервизни разходи, 

тъй като RP 340 предлага на индустрията най-дългия сервизен 
интервал от 42 000 цикъла.

• Можете да използвате RP 340, както със захранващ кабел от ел. 
мрежата, така и с акумулаторна батерия!

RP 340-B 
Кат. N° 

43238 3.234,-лв.
RP 340-C 

Кат. N° 
43283 2.820,-лв.
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RP 240 RP 241

*включва 3бр челюсти V 15-22-28
и 2× 12 V 2.5 Ah Li-Ion батерии

*включва 3бр челюсти V 15-22-28
и 2× 12 V 2.5 Ah Li-Ion батерии

КАПАЦИТЕТ: 
12 – 35 мм

КАПАЦИТЕТ: 
12 – 35 мм

КОМПАКТ
24 kNПРЕСОВИ  МАШИНИ

RP 240 
Кат. N° 

 59198 3.266,-лв.
RP 241 
Кат. N° 

59158 3.266,-лв.

ДИЗАЙН -  
ПИСТОЛЕТ

За по-добър баланс
и ергономичност!

ДИЗАЙН - ПРАВ

С една и съща ръка
отваряте челюстите
и натискате спусъка!

МИКРО ПРЕСОВАНЕ
НАЙ-ЛЕКАТА И НАЙ-КОМПАКТНА ПРЕСОВАЩА МАШИНА!

УДОБНА ЗА РАБОТА С ЕДНА РЪКА

БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Bluetooth® технология и 
безплатно приложение за бърза 
диагностика на инструментите.

БЪРЗО ПРЕСОВАНЕ  
ЗА 4 СЕКУНДИ!

СИЛНO LED 
ОСВЕТЛЕНИЕ

РАБОТА В ТЕСНИ 
ПРОСТРАНСТВА!

СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ
На всеки 32.000 цикъла

ПОДОБРЕНА LI-ION 
БАТЕРИЯ
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C-STYLE 
ТРЪБОРЕЗИ 
С-образен тръборез за медни тръби

Тръборезите за медни тръби RIDGID C-Style 15/22 или 28 мм 
притежават уникални особености, с които отвеждат рязането на 
медни тръби на съвсем ново равнище.
• Моделът C15/22 е първият С-образен тръборез на пазара, 

който реже два размера медни тръби 15 мм и 22 мм с 
уникално свойство за бърза смяна на размера.

• RIDGID X-CEL® щифт за бърза подмяна на режещата ролка 
без необходимост от други инструменти или разглобяване.

• Бързо щракване върху тръбата и пружинна режеща ролка 
за осигуряване на постоянен натиск.

• Специални гнезда в корпуса за използване на отвертка 
като допълнителен лост в тесни пространства.

STRAPLOCK 
РЪКОХВАТКА С РЕМЪК ЗА ТРЪБИ
Захваща стабилно пластмасови тръби от 3" – 8"  
(80 мм - 220 мм). Осигурява прилагане на сила от всички 
страни. Опростява монтажа и поддръжката на тръбопроводи от 
пластмасови тръби с голям диаметър.
• СИГУРНОСТ: Специализираният ремък дава максимално 

сцепление и намалява до минимум брака.
• СКОРОСТ: Вградена система за бързо и лесно регулиране и 

промяна на размера.
• ГЪВКАВОСТ: За тръби с диаметър 3" - 8" / 80 - 220 мм.

2 размера
в 1

C15/22
Кат. N° 

57018

C28
Кат. N° 

60668
Кат. N° 

4247872,-лв. 58,-лв. 77,-лв.
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600-I & 690-I

Бързо стартиращите 
глави ще ви помогнат 
да нарежете резбата 
по-бързо и по-лесно от 
всякога.

2-челюстен захват за 
по-голяма надеждност и 
повишена безопасност по 
време на работа.

Знаете ли че?

• С RIDGID® резбонарезните машини, можете да подготвите 
широка гама от тръби за много различни работи: черни 
тръби, поцинковани и с пластмасово покритие тръби, 
мед*, тръби от неръждаема стомана, IMC и тръбопроводи, 
пръти с твърдост до 30 Rockwell C?

• Можете да нарязвате тръби с размер до 12” с RIDGID® 700 
ръчна резбонарезна машина посредством нож 258XL?

* При използването на арт. 916 и 918.

*Пълни комплекти:
машина, резбонарезни 

глави, опорно рамо и куфар.

РЕЗБОНАРЯЗВАНЕ
”Често се налага да се направи ремонт на съществуващите инста-
лации в стари сгради - и това почти винаги включва резби. Дори ако 
предпочитате, използването на повече съвременни техники, вие все 
още ще се нуждаете от резбонарезна машина, за да присъедините 
стоманените тръби към газови и водни инсталации.”

Dirk Peytier - Собственик на Plumbing Company & National Chairman 
of the Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning 
Installers & Affiliated Trades Bruxelles.

Бърза система за 
поставяне/сваляне 
ви помага да 
избегнете трудности 
при инсталиране 
и демонтиране на 
режещата глава 
(само за 690-I).

Бързото (винтово) 
сваляне на 
капачките за 
четките улеснява 
сервизирането.

Моделираната 
ръкохватка и 
профилиран 
захват осигуряват 
оптимален 
контрол.

Здравият отлят 
корпус и подсиленото 
с фибростъкло 
пласмасово тяло на 
машината осигуряват 
голяма надеждност.

РЪЧНИ РЕЗБОНАРЕЗНИ МАШИНИ
Идеални за поддръжка и ремонт!

Отваряне

Задвижващ 
пръстен

Затваряне

Отваряне

600-I
Кат. N° 

44878*

690-I
Кат. N° 

44933*

1.681,-лв.

2.470,-лв.
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Кат. N° 
13191 8.935,-лв.

300AAC
• ⅛" – 2" (до 4" с резбонарезна глава мод. 141).
• Доказана производителност при натоварена експлоатация, прилаган 

вече над 40 години.
• Преносимост и гъвкавост с компактен размер.
• Идеален за използване с RIDGID® машини за изработка на жлебове.
• Окомплектован ½" – 2" резбонарезна глава, ножове, зенкер, 

тръборез, автоматична смазочна система модел 330 и 5 L RIDGID® 
масло.

B-500
ПРЕНОСИМА МАШИНА ЗА СКОСЯВАНЕ НА ТРЪБИ

• Капацитет: тръби с диаметър 3½" (100 мм) или по-голям, листов материал; 
стомана и неръждаема стомана.

• Стена на тръбата/ дебелина на листа: мин. 0.188” (4,8 мм) / макс. 0.5" (12,7 мм).
• Ъгли на скосяване: 30°, 37.5° и 45°.
• Ножова глава: за повечето типове стомана и неръждаема стомана.
• Ширина на пояса: 0 – ³⁄₁₆" (4,8 мм) през прибл. нараствания от ¹ ⁄₃₂" (0,8 мм).

с ножова глава 30°,  
230 V

Кат. N° 
55098

10.064,-лв.
с ножова глава 37½°,  

230 V
Кат. N° 

49303
10.064,-лв.

с ножова глава 45°,  
230 V

Кат. N° 
55093

10.064,-лв.

ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕ
настройки и скосяване
на тръба 12" Sch 40
за по-малко от 2 минути

СКОСЯВАНЕ НА
ВСИЧКИ ДИАМЕТРИ
(мин 3½")

БЕЗ ИСКРИ
ИЛИ ПЛАМЪЦИ

ПРЕНОСИМА 
тежи само  
24 kg

МАЛКИ РАЗМЕРИ
40,1 × 29,2 × 33,8 cm 
(Д × Ш × В)

БЕЗ ПОВЕЧЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ СКОСЯВАНЕ. ВИЖТЕ ПО-ДОБРИЯ НАЧИН.
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300 
COMPACT
• ⅛" – 2" (до 4" с резбонарезна глава мод. 141).
• Интегрирана смазочна система с регулируем поток 

на маслото директно през резбонарезната глава.
• Лесно транспортиране и бързо пускане в действие 

със стенд модел 250.
• Мощният двигател от 1700 W подсигурява 

постоянната експлоатация.
• Окомплектовка с 2" резбонарезна глава, ножове, 

зенкер, тръборез и 5 L RIDGID® масло.

Кат. N° 
50697 8.935,-лв.

1224-4"
• Еталонът в 4" резба.
• Работи добре дори при ниско 

напрежение.
• Окомплектована с 2" и 4" 

резбонарезни глави, ножове, 
зенкер, тръборез и 5 литра RIDGID® 
масло.

Кат. N° 
26107

1233-3"
• Една от най-леките и бързи 3" 

машини за правене на  
резби в света.

• работи ефективно дори при ниско 
напрежение. 

• Окомплектована с 2" и 3" 
резбонарезна глава, ножове, 
зенкер, тръборез и 5 литра RIDGID® 
масло.

Кат. N° 
20215

16.170,-лв.

11.405,-лв.
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Кат. N° 
63888

1.409,-лв.

Знаете ли че?

• Освен природен газ (метан), детекторът 
за запалими газове micro CD-100 може 
да открива и много други запалими 
газове като водород, пропан, етанол и 
амоняк?

• Цифровият мултиметър micro DM-100 е 
ударо- и водоустойчив?

• Всички уреди на RIDGID за изпитване, 
измерване и контрол включват батерии и 
калъф за съхранение?

ИЗПИТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ
RIDGID предлага пълна гама уреди за изпитване, измерване и контрол за:
• извършване на бърз оглед на трудно достъпни пространства;
• бързо откриване на утечки на газ от инсталации;
• точно измерване на разстояние, температура и влажност;
• разрешаване на проблеми в електрически инсталации;
• нивелиране и подравняване.

MICRO CA-150
КАМЕРА ЗА
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ
Дава възможност за детайлни визуални 
инспекции в трудно достъпни зони.
• Удобна ръкохватка за стабилно управление 

при маневриране на камерата.
•  Голям 3.5" цветен екран за бърза 

диагностика в тесни скрити пространства.
•  Осветява тъмни зони с 4 ярки светодиода 

върху водоустойчивата алуминиева глава на 
камерата.

•  Прави до 20 снимки по време на инспекция, 
които по-късно можете да възпроизведете 
на екрана.

MICRO CA-350
КАМЕРА ЗА
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ
Инспекцията и документирането стават 
много по-лесно с инспекционната камера на 
RIDGID micro CA-350. Сега с подобрената 12 V 
литиево-йонна батерия RIDGID се удължава 
времето за работа и значително се намалява 
времето за зареждането й.
• Лесно записвате изображения и клипове в 

проблемни и трудно достъпни зони.
• Комфортен дизайн тип “пистолет”, голям 

екран и лесен за работа интерфейс.
• Осветява тъмните пространства с 4 ярки 

светодиода върху водоустойчивата 
алуминиева глава на камерата.

MICRO CA-350X
КАМЕРА ЗА
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ
Новата камера micro CA-350x с Wi-Fi™ 
и Bluetooth™ свързаност за мигновено 
споделяне на снимки/видео и предаване на 
живо върху втори екран!
• Лесен запис на снимки и видео на проблеми 

в трудно достъпни зони.
•  Удобен пистолетен захват, голям екран, 

изключително качество на изображението и 
лесен за работа интерфейс.

• Осветява тъмни зони с 4 ярки светодиода 
върху високоустойчивата алуминиева глава 
с дължина на кабела 90 cm (с възможност 
за удължаване с допълнителни кабели до 
9 метра).

•  Подобрена 12 V литиево-йонна батерия 
за дълга работа през прекъсвания и 
зарядно устройство за бързо зареждане на 
батерията.

MICRO CA-25
КАМЕРА ЗА
ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ
Камерата, със 17 мм алуминиева глава с 
4 ултра-ярки светодиода, дава картина с 
превъзходно качество на цветния си LCD 
екран. Притежава видео-изход за предаване 
на живо на външни устройства и завъртане 
на изображението на 180° за вертикална 
картина. 
• Екран: 2.7" цветен LCD, резолюция 320 × 240.
• Достъпност на кабела: 120 cm фиксиран.
• Подсветка: 4 настройваеми светодиода.

Кат. N° 
55903

Кат. N° 
36848

1.174,-лв.517,-лв.

Кат. N° 
40043

223,-лв.
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Кат. N° 
36163

223,-лв.

Кат. N° 
37438

223,-лв.

Кат. N° 
38758

223,-лв.

Кат. N° 
36798

223,-лв.

MICRO CD-100
ДЕТЕКТОР ЗА  
ЗАПАЛИМИ 
ГАЗОВЕ
•  Има гъвкава сонда с дължина 

41 cm и е проектиран да 
открива метан, пропан, амоняк, 
водород, природен газ и много 
други запалими газове на 
безопасно разстояние. 

•  Настройваема чувствителност 
за откриване дори на най-ниски 
концентрации на газ.

•  Tri-Mode Detection™ 
предупреждава оператора с 
визуален и звуков сигнали и 
вибрация, което може да се 
настройва съобразно средата.

•  41 cm сонда позволява 
откриване на утечки в най-
тесните и трудно достъпни 
пространства.

MICRO IR-200
БЕЗКОНТАКТЕН 
ИНФРАЧЕРВЕН 
ТЕРМОМЕТЪР
•  Ултра точни двойни лазери 

клас II лесно идентифицират 
повърхността за измерване.

•  30 : 1 отношение, разстояние : 
зона на измерване, позволява 
точни измервания от по-големи 
разстояния.

•  Настройваем коефициент на 
излъчване за точно измерване 
на температура на всякаква 
повърхност.

•  Звукови и визуални, високи 
и ниски аларми бързо Ви 
предупреждават за температури 
извън настроения обхват.

MICRO CL-100
САМОХОРИЗОН-
ТИРАЩ ЛАЗЕРЕН 
НИВЕЛИР
• Включване с едно завъртане.
• Мигновено нивелиране и 

подравняване.
• Мигновено прожектиране 

на супер ярки вертикални и 
хоризонтални линии.

• Тип лазер: клас 2, 630 - 670 nm.
• Точност: 0,6 мм / 1 m.
• Обхват на лъча на закрито  

30 метра.
• Диапазон на самонивелиране 

±6°.
• Вградена 360° ротационна 

платформа.
• Триножник и защитни очила 

включени в комплекта.

MICRO HM-100
ТЕРМОМЕТЪР - 
ВЛАГОМЕР
• micro HM-100 е професионален 

термометър - влагомер за точно 
измерване на температура и 
влажност на въздуха.

• И двете измерени 
стойности (%RH и °C или °F) 
едновременно и мигновено се 
изобразяват на двуредовия LCD 
екран.

• micro HM-100 автоматично 
изчислява точка на оросяване 
и температура по мокрия 
термометър, докато 
капацитивния му сензор 
лесно издържа на ефектите 
от кондензация и високи 
температури, правейки го 
перфектен за всякаква 
климатизирана среда.

MICRO LM-100 
ЛАЗЕРЕН ДАЛЕКОМЕР
• Супер-компактен дизайн с изключителен 

обхват на измерване до 70 м.
• Ултра-точни лазери клас II ясно осветяват 

точката на измерване.
• Осигурява бързо отчитане във футове, 

инчове или метри по време на работа.
• Ярка подсветка на екрана за употреба в 

лошо  
осветени места.

• Бързи и точни изчисления на площ, обем и  
индиректни изчисления на място.

MICRO DM-100 
ЦИФРОВ МУЛТИМЕТЪР
• Притежава двойно формован, удароустойчив 

и водоустойчив (1 м) IP67 корпус.
• 11 различни електрически функции от 

измерване на AC/DC напрежение и ток  
(1000 V/10 A) до температурни измервания.

• Класифициран за промишлена употреба,  
CAT III - 1000 V & IV - 600 V.

•  Голям LCD екран с подсветка за лесно и ясно 
отчитане.

MICRO CM-100 
ТОКОВИ 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ КЛЕЩИ
• Голям капацитет, обхваща кабели с диаметри 

до 30 мм.
• Голям измерителен обхват, до 1000 A.
• променлив/прав ток: 40 A / 400 A / 1000 A.
• Ясно и точно отчитане на голям LCD с 

барграф дисплей.
• 10 функции в едно: напрежение AC/DC, ток  

AC/DC, съпротивление, капацитет, 
честота, диоден тест, проверка на верига, 
температура.

Кат. N° 
36158

Кат. N° 
37423

Кат. N° 
37428

223,-лв. 223,-лв. 223,-лв.
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ХИДРАВЛИЧНА ОГЪВАЩА 
МАШИНА
Ръчни и електро-хидравлични тръбогиби за 
прецизно студено огъване на стандартни  
газови тръби до 2".

HB382
Кат. N° 

36518 2.552,-лв.

HB382E
Кат. N° 

39243R 4.560,-лв.

HBO382
Кат. N° 

42468 3.761,-лв.

HBO382E
Кат. N° 

42473 5.878,-лв.

Кат. N° 
26641 1.879,-лв.

590L
ЦИРКУЛЯР ЗА СУХО 
РЯЗАНЕ
Бърза система за затягане и 
освобождаване - за бързо фискиране. 
Мощния мотор (2200 W) в комбинация 
със скорост от 1300 RPM (без товар) 
прави циркуляра 590L най-добрият 
инструмент за бързо и чисто рязане на 
различни материали и профили.

ПРОФЕСИОНАЛНА  
СИСТЕМА ЗА 
СЪХРАНЕНИЕ  
НА ИНСТРУМЕНТИ

Кат. N° 
54358 468,-лв.

Системата професионални куфари за инструменти е избора на 
всеки професионалист, който иска да има всички подходящи 
инструменти под ръка, когато са му необходими.
• Изработени от удароустойчива смола.
• Уплътнения за защита от влага и прах.
• Дизайн за тежък режим на работа.
• Системата за централно заключване (катинара не е включен).
• Метални стопери предотвратяват преобръщане на капак.

1× Оригинален 
диск RIDGID 

включен в 
комплекта

Знаете ли че?
• Можете да използвате RIDGID® огъващите машини 

в условия с работна температура от -10 до 50°С?
• С RIDGID® хидравличните тръбогиби можете да 

огънете стоманени тръби с дебелина на стената 
от 2,2 мм до 7.6 мм?

• 590-L Циркуляра разполага със заключване на 
вретеното за лесна смяна на диска.

ОГЪВАНЕ & РЯЗАНЕ
Прецизност, максимално пестене на време, ско-
рост, маневреност, преносимост, минимална умора 
на оператора, това са главните изисквания на всеки 
професионалист! Затова за последните две десе-
тилетия, винаги изборът на индустрията за студено 
огъване на черни и поцинковани стоманени тръби 
е RIDGID®, при:
· Инфраструктурни проекти, като например сто-

манени парапети, метални стълби, метални кон-
струкции;

· Подготовка на тръби за пожарни инсталации, 
водопроводи и отопление, газови инсталации;

· Промишлени системи, които изискват ъгли 90°, 
като парни котли, газови компресори, топлооб-
менници.
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1/2"
BSP

10 mm

132 mm

10 mm

162 mm 1/2" & 1-1/4" 
BSP

1-1/4"

10 mm

350 mm

RB-3W 

HC-2W

RB-214/3

Знаете ли че?
• Когато пробивате на сухо отвори с диаметър 

над 82 мм, за точно пробиване, се препо-
ръчва използването на водещо свредло и 
държач на водещо свредло (52566).

• При пробиване в много твърди материали 
(например плочки) се препоръчва, предвари-
телно пробиване със система със сменяеми 
върхове.

ПРОБИВАНЕ
Диамантените системи на RIDGID HC-2W и  
RB-3W за пробиване винаги ще ви помогнат да 
свършите работата си, било то за да пробиете 
меки или твърди материали, мокри или сухи, 
малки или големи диаметри. 

RIDGID® RB-214/3 е компактна професионална 
система за прецизно диамантено пробиване 
в стоманобетон, тухлена зидария, огнеупорен 
материал, асфалт, камък и други материали.
asphalt, stone and other materials.

HC-2W / RB-3W
ПРЕНОСИМА ПРОБИВНА МАШИНА

HC-2W
Кат. N° 

26721 1.776,-лв.
RB-3W Машина

Кат. N° 
34511 2.528,-лв.

RB-3W  
Система за пробиване

Кат. N° 
34501

4.045,-лв.

RB-214/3
Кат. N° 

35091 7.054,-лв.

RB-214/3
СИСТЕМА ЗА  
ПРОБИВАНЕ

СЪД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА  
ВОДНО НАЛЯГАНЕ
• Стоманен резервоар. Капацитет: 10 л. Налягане: 6 бара.
• Помпа, шланг и съединения.

Кат. N° 
46783 444,-лв.

RB-3W 

HC-2W

RB-214/3
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ИНДИКАТОР НА  
НАКЛОНА

НЕПРЕКЪСНАТИ  
НОВОВЪВЕДЕНИЯ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЯСНА И 
ПОДРОБНА КАРТИНА

СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ
КАМЕРИ ЗА ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT M40, C TRUSENSE™ 

ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСПЕКЦИЯ НА ТРЪБOПРОВОДИ ОТ  
40 ДО 200 MM ДО 40 M

Compact M40 съчетава най-доброто от SeeSnake 
Mini и SeeSnake Compact. С добавяне към пакета на 
технологията TruSense се превръща в лесна за работа 
система за видеоинспекция с много подробна картина. 
Средно твърдият тласкащ кабел е с висока якост и 
същевременно лесно преминава през завои.

  40 m средно твърд тласкащ кабел
  Идеална за изследване на канализационни линии с няколко 

завоя
  “Всичко-в-едно” съвместимост с монитор CS6x VERSA
  Глава на камерата с технология TruSense, изображение с 

разширен динамичен диапазон (HDR) и вграден инклинометър 
(TiltSense)

  Съвместима с всички монитори SeeSnake CSx

Знаете ли че?
• Всички камери за видеоинспекция RIDGID 

SeeSnake са съвместими с всички SeeSnake 
монитори.

• С камерите SeeSnake можете да инспектирате 
тръби с диаметър от 20 mm до 300 mm.

• Можете да използвате едни и същи външни 
батерии за всички SeeSnake монитори .

• Локаторът SeekTech SR-24 разполага с GPS и 
Bluetooth® технология за лесно свързване с 
външни устройства за съхранение на данни.

ИНСПЕКЦИЯ И ЛОКАЛИЗИРАНЕ
Инструментите за инспекция и локализиране RIDGID® SeeSnake® и SeekTech® са 
промишления стандарт за здравина, гъвкавост и лесна употреба. В широката 
продуктова гама от мощни камери, кабели, камера-барабани и монитори ще 
намерите системата SeeSnake, която отговаря на Вашите нужди. Всяка от тях е 
лесна за работа и високоиздръжлива. 
На Ваше разположение е пълна гама от локатори и предаватели RIDGID 
SeekTech за бързо и точно определяне на местоположението на подземни силови 
кабели, водопроводи, газо-/нефтопроводи, телекомуникации, отводнителни и 
канализационни линии. Всеки един от тях предлага нужната гъвкавост и е идеално 
допълнение към оборудването за видеоинспекция RIDGID SeeSnake.

НОВО!
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SEESNAKE COMPACT M40 & CS6X VERSA 
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА С TRUSENSE™

SEESNAKE COMPACT C40 & CS6X VERSA 
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА С TRUSENSE™

SEESNAKE COMPACT2 & CS6X VERSA  
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА

  30 m гъвкав тласкащ кабел за лесно избутване в  
тръбата

  Компактен форм-фактор
  “Всичко-в-едно” съвместимост с монитор CS6x VERSA
  Съвместима с всички монитори SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT2, ВАШИЯТ ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР

ИНСПЕКЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДИ ОТ 40 ДО 150 MM ДО 30 M

Compact2 предлага гъвкав тласкащ кабел за лесно преминаване през 
последователни тесни завои. Идеална за малки/ ограничени разклонения от 
линията с тесни завои и по-къси участъци в главните тръбопроводи.

Compact C40 има подобни характеристики като SeeSnake Compact2 
плюс технология TruSense. Осигурява ясно изображение с помощта на 
разширения динамичен диапазон (HDR) и притежава технология Tiltsense, 
която предава данни за наклона на камерата в тръбата.

  40 m гъвкав тласкащ кабел
  Идеална за малки канализационни линии с тесни завои
  “Всичко-в-едно” съвместимост с монитор CS6x VERSA
  Глава на камерата с технология TruSense, изображение с разширен динамичен 

диапазон (HDR) и вграден инклинометър (TiltSense)
  Съвместима с всички монитори SeeSnake CSx

RIDGID® SEESNAKE®
COMPACT C40, C TRUSENSE™ 

ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСПЕКЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДИ ОТ  
40 ДО 150 MM ДО 40 M

Кат. N° 
64213

Кат. N° 
64208

Кат. N° 
48118

19.698,-лв.

17.346,-лв.

14.994,-лв.
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D65S & CA-350
MICRODRAIN™
• За тръби 30 - 75 / 100* мм.
• Може да преминава през 90° завои при тръби  

40 мм и по-големи.
• 20 м избутващ кабел.
• 512 Hz локализираща сонда.
• Включена една допълнителна батерия.

L100 & CA-350 
MICROREEL™
• За тръби 40 - 100 / 125* мм.
• Може да преминава през 90° завои при 

тръби 50 мм и по-голeми.
• 30 м избутващ кабел.
• 512 Hz локализираща сонда.
• Наличен със (L100C) или без (L100) 

метричен брояч.
• Включена една допълнителна батерия.

NAVITRACK SCOUT® ЛОКАТОР
• RIDGID® Scout® позволява лесно локализиране на глави на камери,  

сонди aи електрически кабели.
• Лесно определя мястото на проблема и осигуряване на бърз ремонт.
• Край на догадките приa търсенето с лесния за разчитане LCD екран и визуална карта.
• Лек и лесен за използване локатор.
• За намиране на камери и сонди с 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
• Автоматично измерване на дълбочината и показва целта,  

когато е над нея.

SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA 
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОДИАГНОСТИКА

• Комбинира преносимост и многофункционалност, за да правите Вашите инспекции по-
лесни и по-ефективни.

• Вградена транспортна количка – Включва ръкохватка и каишка за лесно транспортиране 
до работните площадки.

• Нова генерация, гъвкав кабел – O,76 cм, с дължина 61 м.
• Контейнер – удобен за съхранение на инструменти и други важни неща.
• 25 мм самонивелираща се глава на камерата – лесно навигиране в тръби с малък диаметър.
• Взаимозаменяемост – 2 вида барабани за бърза и лесна смяна, даваща гъвкавост на 

работното място.
• Здрав кожух на камера-барабана – създаден от RIDGID® за издръжливост и дълготрайна 

употреба.

* По-малкия капацитет е валиден, когато се използва с CA-350,  
а по-големия капацитет, когато се използва с SeeSnake монитор.

D65S&CA-350 
Кат. N° 

40793

L100&CA-350 
Кат. N° 

40803

L100C&CA-350 
Кат. N° 

40813

Кат. N° 
19243

Кат. N° 
47163 20.180,-лв.

6.583,-лв.

9.244,-лв.

9.832,-лв.

4.466,-лв.
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K-45AF

K-40AF

K-400AF

20.180,-лв.

Знаете ли че?
• Патентованата двупосочна система AUTOFEED® 

автоматично подава или изтегля кабела от 
канала, което прави почистването бързо и 
лесно.

• Всяка секционна машина RIDGID има уникална, 
бърза система за съединяване на отделните 
секции кабели, което подобрява контрола на 
оператора.

• Барабанните машини RIDGID осигуряват висок 
въртящ момент, за изчистването на препят- 
ствия, докато секционните машини RIDGID 
почистват, чрез използване на високоскоростно 
рязане.

• RIDGID предлага голямо разнообразие от 
накрайници и кабели за почистване на всичко -  
от грес до задръствания причинени от корени.

КАНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ
Инструментите за канално почистване на 
RIDGID® вариращи от ръчни инструменти, 
барабанни/секционни машини до водоструйни 
машини, гарантират надеждна работа на 
професионалистите в продължение на 
десетилетия.

• За тръби до 20 - 75 мм.
• Въртене на кабела с 270 об/мин.
• Идеална за работа с една ръка, 

благодарение на:
-  водещ кабел с автоматично 

подаване,
-  пневматичен крачен превключвател.
• Пневматично задвижван педал.

• За тръби 30 - 110 мм.
• Най-лесно преносимата канало-

почистваща машина RIDGID®.
• Телескопичната дръжка позволява лесно 

прибиране и транспортиране.
• Вградената транспортна количка 

позволява лесен достъп до и от обекта.
• Ограничителят на въртенето 

намалява потенциалната опастност от 
„преобръщане” на кабела.

• 380 W двигател върти кабела с 170 об/мин.
K-400AF w/C45IW 

Кат. N° 
28103

Кат. N° 
71742 1.928,-лв.

K-400AF w/C32IW 
Кат. N° 

28098 2.611,-лв.

2.788,-лв.

• За тръби 20 - 75 мм.
• Двигател с променливи обороти 0 - 600 об/мин.
• Вътрешен барабан предпазва изтичането на вода и 

преобръщането на кабела вътре в барабана.
• K-45AF-5 включва куфар, допълнителен кабел и набор 

инструменти.

K-45AF 
Кат. N° 

36033 797,-лв.
K-45AF-5 

Кат. N° 
36043* 1.056,-лв.
* включва C6 кабел + комплект инструменти T250 и куфар

4.466,-лв.
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ВИСОКО СКОРОСТНО ПОЧИСТВАНЕ  
НА КАНАЛИ
RIDGID FlexShaft са леки, компактни и високоефективни машини, 
които осигуряват почистване от стена-до-стена в тръбопроводи с 
диаметър от ¼" до 4" (32 до 100 мм) с дължина до 70' (21,3 м). FlexShaft 
машините могат също да работят, докато в канала е вкарана камера за 
видеоинспекция, за да имате видимост, докато почиствате. 
• Почистване от стена-до-стена – верижните накрайници се 

разширяват за пълно почистване на тръбата;
• Едновременна употреба с камера - FlexShaft машините Ви позволяват 

да държите камерата в тръбата, докато работите;
• Увеличена производителност - по-бърза подготовка за работа, бързо 

почистване, допълнително спестяване на време и удобство от липсата 
на захранващ кабел;

• Конфигурирайте машината си - наличен е пълен комплект верижни 
накрайници, четки и принадлежности.

K9-102 GLOBAL
Кат. N° 

64268

K9-204 GLOBAL
Кат. N° 

64278

2.350,-лв.

3.526,-лв.

НОВО!

ПРОНИКВАЩИ 
ВЕРИЖНИ  
НАКРАЙНИЦИ

• Тръби с твърди  
стени

• За леки задръства-
ния, мазнини, накип, 
корени, кърпички

НАЙЛОНОВА  
ЧЕТКА

• Найлонова четка  
за меко почистване 
на чупливи тръби

НАЙЛОНОВО-
СТОМАНЕНА ЧЕТКА

• Четка от найлон 
и стомана за 
почистване и леко 
шлайфане

ВЕРИЖНИ  
НАКРАЙНИЦИ

• Всички типове 
тръби

• За леки 
задръствания и  
мазнини

ВЕРИЖНИ НАКРАЙНИЦИ 
С КАРБИДНИ ЗЪБИ

• Тръби с твърди стени
• За леки задръства-

ния, мазнини, накип и 
корени
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Кат. N° 
59143 576,-лв.

Кат. N° 
57043 162,-лв.

POWER-SPIN+™
КАНАЛОПОЧИСТВАЩО УСТРОЙСТВО
Работа в два режима позволява бързо превключване от ръчен 
режим към задвижване с винтоверт за по-бързо почистване на 
задръствания.
• Прочиства канали с диаметър от ¾" до 1½" (20 до 40 мм).
• Спиралният кабел е надеждно захванат, за да се предотврати 

измъкване от барабана.
• Устойчивият на прегъване кабел MAXCORE® е проектиран за 

задвижване с винтоверт до 500 об/мин.
• Технологията AUTOFEED® позволява кабела да се подава 

самостоятелно в канала.
• Натиснете спусъка и завъртете барабана, за да почистите канала 

без да нацапате наоколо.

POWERCLEAR™
КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА
Мощната, компактна и универсална каналопочистваща машина 
PowerClear™ без усилие почиства вани, душове или запушвания в 
умивалници с диаметър от ¾" до 1½" (20 до 40 мм).
• Двустранно автоматично подаване – запазва ръцете Ви чисти. 

Не е необходимо да държите жилото, докато го подавате или 
изтегляте.

• Вградено жило за тежки натоварвания – за удължаване на 
живота, усилена якост и устойчивост на удар.

• Прозрачен капак – позволява на потребителя да види колко от 
жилото остава.

МИВКИ ВАНИ ДУШОВЕ
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Кат. N° 
35511 6.818,-лв.

Кат. N° 
37413 15.286,-лв.

KJ-3100
МОТОРНА ВОДОСТРУЙНА  
МАШИНА
• За тръби от 50 - 250 мм.
• Мощен 16 HP Recoil стартов бензинов двигател; 4-тактов.
• Устойчива на корозия кована месингова глава на помпата.
• Високоустойчива стоманена макара с 61 м шланг на ⅜".
• Работно налягане от 205 bar и дебит от 21 l/min за бързо и 

ефективно почистване.

KJ-1590 II
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВОДОСТРУЙНА МАШИНА
• За тръби от 32 - 150 мм.
• Мощен 2,2 kW мотор със защита от претоварване.
• 3-бутална помпа с импулсно действие.
• Удобно съхранение на кабела.
• Работно налягане от 90 bar и дебит от 15 l/min за бързо и 

ефективно почистване.
• Здрава стоманена макара с 20 м шланг ¼" (съединение ¼").
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Кат. N° 
64423 7.054,-лв.

K-5208
СЕКЦИОННА КАНАЛОПОЧИСТВАЩА МАШИНА
Голяма мощност в малък пакет
• 1248 W електродвигател завърта 7/8" (22 mm) и 1¼" (32 mm) секционни кабели на  

585 / 700 об./мин.
• Заема 71% по-малко пространство и има 35% по-малко тегло от други съпоставими 

секционни машини на RIDGID®.
• Почиства 50 - 200 mm канализационни линии до 200' (61 m).

Ефективност за по-бърза работа
• Настройка на съединителя за съответния размер секционен кабел 7/8" (22 mm) или 1¼" 

(32 mm) без нужда от инструменти.
• Система за пренасяне на кабели за улеснение при товарене и разтоварване.
• Специален тризъбен инструмент за бързо разединяване на кабелни секции –  

1 инструмент за 3 размера.

Чисто работно място
• Управление на мръсните флуиди вътре в машината, за да се  

избегне замърсяване около работното място.
• Включен кабелен барабан за защита на работната среда.
• Заключващ щифт за фиксиране на задния  

водещ шлаух.

НОВО!

Комплект на 
K-5208
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K-50-6
Кат. N° 

11981 2.820,-лв.

K-50-7
Кат. N° 

11991 3.055,-лв.

K-50-8
Кат. N° 

12001 3.422,-лв.

K-60SP-SE-A25
Кат. N° 

94497 3.457,-лв.

K-50
СЕКЦИОННА МАШИНА
• За тръби 20 - 110 мм.
• Най-гъвкавата каналопочистваща машина на RIDGID,  

подходяща за малки и големи задачи.
• Идеална за мивки, душове и подови канали.
• Моментално задействане на муфата за зацепване на кабела -  

за максимален контрол.
• Възможност за работа с три размера кабели 8 мм,  

10 мм & 16 мм.
• Предлага се с 230 V (50 Hz) реверсивен асинхронен двигател.
• 300 W двигател върти кабела с 400 об/мин.

K-60SP
СЕКЦИОННА МАШИНА
• За тръби от 32 - 150 мм.
• Моментално задействане на муфата за 

зацепване на кабела.
• 700 W двигател се върти с 600 об/мин.
• Доставя се с 5 кабела 22 мм × 4.6 м,  

5 кабела 16 мм × 2.3 м; кабелен 
контейнер, водещ маркуч и инструменти.

Гумени крачета
(За максимална 

стабилност по време 
на работа)

Надеждно и лес-
но използване на 
връзката

НАПР/ИЗКЛ/НАЗ ключ
(За максимална сигурност)

Мигновенно действащ механизъм на 
съединителя (Перфектен контрол над кабела.
Бързо действаща спирачка)

Уплътнение за изолиране  
на двигателя
(Предпазва двигателя от прах)

Здрав водещ 
кабел

Здраво чугунено тяло
(Надеждно и издръжливо 

за тежък режим на 
работа)

Мощен реверсивен
асинхронен двигател

(Завърта кабела с 400 об./мин.)
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

ИНСПЕКЦИЯ И ЛОКАЛИЗИРАНЕ  Страница 14-16

64213 Система
Compact M40

SeeSnake Compact M40 с монитор CS6x VERSA, батерия и 
зарядно устройство

64208 Система
Compact C40

SeeSnake Compact C40 с монитор CS6x VERSA, батерия и 
зарядно устройство

48118 Система
Compact2

SeeSnake Compact2 с монитор CS6x VERSA, батерия и 
зарядно устройство

40793 microDrain™
D65S Sonde & CA-350

Система microDrain D65S/CA-350 – 65' (20 m) microDrain със 
сонда + micro CA-350 Камера & 3.7 V Lithium Батерия

40803 microReel™
L100 & CA-350

Система microReel L100 reel / CA-350 – 100' (30 m) microReel
L100 със сонда + micro CA-350 Камера & 3.7 V Lithium 
Батерия

40813 microReel™
L100C & CA-350

Система microReel L100C reel / CA-350 System – 100' (30 m) 
microReel L100C със сонда + micro CA-350 Камера & 3.7 V 
Lithium Батерия

47163 Система за 
видеодиагностика

rM200A Max &  
CS6x VERSA™

Комплект система rM200A Max с Монитор CS6x VERSA +  
5.0 Advanced Lithium Батерия + 230 V Advanced Lithium 
Зарядно устройство 

19243 Navitrack  
Scout® локатор

Navitrack Scout Локатор в куфар + Маркери и клипс +  
4 бр. батерии

РЕЗБОНАРЯЗВАНЕ Страница 7-9

44878 600-I Ръчна резбонарезна 
машина

230 V ¹⁄₂ - 1¼" опорно рамо и куфар

44933 690-I Ръчна резбонарезна 
машина

230 V ¹⁄₂ - 2" опорно рамо и куфар

13191 300AAC Модел 300 Power Drive Complete, ¹⁄₈ - 2", 
230 V, 25 - 60 Hz Universal, Автоматично омасляване

50697 300 Compact Модел 300 Compact Резбонарезна машина, ¹⁄₈ - 2", 
230 V, 25 - 60 Hz Universal

20215 1233-3" Модел 1233 Резбонарезна машина, ¹⁄₈ - 3"”, 
230 V, 50 - 60 Hz Universal

26107 1224-4" Модел 1224 Резбонарезна машина, ¹⁄₄ - 4", 
230 V, 50 Hz Induction (BSPT)

ОГЪВАНЕ И РЯЗАНЕ Страница 12

42468 Хидравличен тръбогиб HBO382 Тръбогиб с отворено крило, ³⁄₈ - 2"

42473 Електро-хидравличен
тръбогиб HBO382E

Тръбогиб с отворено крило, ³⁄₈ - 2"

36518 Хидравличен тръбогиб HB382 Тръбогиб със сгъваемо крило, ³⁄₈ - 2"

39243R Електро-хидравличен
тръбогиб HB382E

Тръбогиб със сгъваемо крило, ³⁄₈ - 2"

26641 Циркуляр за сухо рязане 590L Циркуляр за сухо рязане 230 V, 50 Hz

ПРОБИВАНЕ Страница 13

26721 Ръчна пробивна машина 
HC-2W

HC-2W, Преносима пробивна машина за сухо и 
мокро пробиване, 230 V, PRCD

34511 RB-3W Машина RB-3W Преносима пробивна машина за сухо и 
мокро пробиване, 230 V, PRCD

34501 RB-3W Система за пробиване RB-3W Машина, 230 V + Стенд + Комплект за 
закрепване

35091 Система за пробиване  
RB-214/3

RB-214/3, 230 V Машина + Стенд + Комплект за 
закрепване + Ключове

46783 Съд за водно налягане 10 l / 6 бара

43238 RP 340-B Акумулаторен прес инструмент – 18 V 2.5 A Advanced 
Lithium Батерия + 230 V Advanced Lithium Зарядно 
устройство + Куфар

43283 RP 340-C Електрически прес инструмент – 220 V Захранващ  
адаптер + Куфар

59198 RP 240 RP 240 Комплект с челюсти V15-22-28

59158 RP 241 RP 241 Комплект с челюсти V15-22-28

ИЗПИТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ  Страница 10-11

40043 micro CA-25  
Камера за видеоинспекция

38758 micro CL-100  
Самохоризонтиращ лазерен нивелир

36848 micro CA-150  
Камера за видеоинспекция

37438 micro HM-100  
Термометър - влагомер

55903 micro CA-350  
Камера за видеоинспекция

36158 micro LM-100  
Лазерен далекомер

63888 micro CA-350x  
Камера за видеоинспекция

37423 micro DM-100  
Цифров мултиметър

36163 micro CD-100  
Детектор за запалими газове

37428 micro CM-100  
Токови измервателни клещи

36798 micro IR-200 Безконтактен инфрачервен термометър

ПРЕСОВАНЕ  Страница 2-5

RP 219 19 KN БЕЗ ПРЕСОВИ ЧЕЛЮСТИ

69073 Without press Jaws

69078 + M15-18-22 69083 + M15-22-28

69088 + V15-18-22 69093 + V15-22-28

69098 + TH16-20-25 69103 + TH16-20-26

69108 + U16-20-25 69123 + G16-20-26

69128 + Челюсти за вложки + RF16-20-25 вложки

РЯЗАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТРЪБИ Страница 6, 8

57018 C15/22 15 & 22 мм С-образен тръборез за медни тръби

60668 C28 28 мм С-образен тръборез за медни тръби

55098 B-500 Преносима машина за скосяване с ножова глава 30°, 230 V

49303 B-500 Преносима машина за скосяване с ножова глава 37,5°, 230 V

55093 B-500 Преносима машина за скосяване с ножова глава 45°, 230 V

ТРЪБНИ КЛЮЧОВЕ  Страница 6

42478 – STRAPLOCK ръкохватка с ремък за тръби (80-220 мм)

СЪХРАНЕНИЕ  Страница 12

54358 Професионална  
система за 
съхранение  

на инструменти

Комплектa включва трите куфара; кат. No: 54338, 54343, 
54348 Размери (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm, тегло:  
16.2 kg, капацитет: 106.5 l, 180 kg

КАНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ  Страница 17-22

71742 K-40AF Комплeкт машина с: AUTOFEED + Водещ маркуч + 
Свързващи скоби + C-13IC-SB, ⁵⁄₁₆" (8 mm) × 35' (10,7 m) 
Speed Bump Cable w/Inner Drum

28098 K-400AF w/C32 IW Комплект машина с: RIDGID Ръкавици + AUTOFEED +
C-32 IW ³⁄₈" (10 mm) × 75' (23 m) навит кабел с твърда 
сърцевина + T-260 комплект инструменти

28103 K-400AF w/C45 IW Комплект машина с: RIDGID Ръкавици + AUTOFEED + C-45 
IW ¹⁄₂" (12 mm) Ч 75' (23 m) навит кабел с твърда сърцевина 
+ T-260 комплект инструменти

36033 K-45AF Комплект машина с: C-1IC, ⁵⁄₁₆" (8 mm) Ч 25' (7,6 m) навит 
кабел на барабан

36043 K-45AF-5 Комплект машина с: C-1IC, ⁵⁄₁₆" (8 mm) х 25' (7,6 m) барабан с 
навит кабел + C-6, ³⁄₈" (10 mm) × 25" (10,7 m) барабан с навит 
кабел + T-250, Комплект 5 бр. инструменти + Куфар

64268 K9-102 GLOBAL FlexShaft, 1¼" до 2" (32 - 50 mm)
включва: 50' (15,2 m) от кабел ¼" (6 mm) и комплект 
принадлежности

64278 K9-204 GLOBAL FlexShaft, 2" до 4" (50 - 100 mm)
включва: 70' (21,3 m) от кабел ⁵/₁₆" (8 mm) и комплект 
принадлежности

57043 POWER-SPIN+™ Ръчно каналопочистващо устройство с крушовиден 
накрайник

59143 POWERCLEAR™ Каналопочистваща машина ¾" – 1½" (20 мм – 40 мм), 230 V

37413 KJ-3100 Водоструйна машина с Пулс - H-111 и H-112 ¹⁄₄" NPT Дюзи +  
H-38 макара с маркуч w/ 200’ (61 m) × ³⁄₈" ID Jet Hose + 50'  
(15 m) × ³⁄₈" ID Jet/Wash Hose + FV-1 Крачен педал + 
Почистваща дюза + HW-30 Wash Wand + режеща дюза за 
корени + HF-4 Маркуч с бързо присъединяване

35511 KJ-1590 II Електрическа водоструйна машина с Propulsion Дюза ¹/₄" + 
Проникваща дюза ¹/₄"+ 20 m × ¹/₄" маркуч

64423 K-5208 Секционна каналопочистваща машина 230 V с кабел C10

11981 K-50-6 Секционна машина с A-17-A Адаптер + A-30 Комплект кабел

11991 K-50-7 Секционна машина с A-17-B Адаптер + A-30 Комплект кабел

12001 K-50-8 Секционна машина с A-17-A Адаптер + A-17-B Адаптер +  
A-30 Комплект кабел

94497 K-60SP-SE-A25 Секционна машина с RIDGID Drain Cleaning ръкавици +
A-61 Инструментален комплект + A-62 Комплект кабели +  
A-25 комплект кабели и инструменти.

За повече информация посетете:  
RIDGID.com/warranty

ДОЖИВОТНА
ГАРАНЦИЯ

По отношение на изработката 
и материала

НАПР/ИЗКЛ/НАЗ ключ
(За максимална сигурност)
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LET’S KEEP IN TOUCH 
RIDGID.EU/SIGNUP

Регистрирайте  
Вашия инструмент
RIDGID Link™ App

RIDGID.EU/SIGNUP

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да
получавате ексклузивна информация за

нови продукти и промоции

Последвайте ни:
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RIDGID® си запазва правото да променя дизайна и спецификацията 
на своите продукти без предварително уведомяване или промяна на 
документацията. За пълната гама от продуктите на Ridge Tool, вижте 
каталога RIDGID® Tool или посетете RIDGID.com.
© 2020. RIDGID и логото на Emerson са регистрирани търговски марки 
на Emerson Electric Co. или нейните дъщерни дружества в САЩ и други 
държави. Всички други търговски марки принадлежат на съответните 
им притежатели.

ДИСТРИБУТОР

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

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




