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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
"ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ"

> 100K  
ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
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RP 350

CYCLES

F I R S T

W O R L D́ S
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RP 350

5% ελαφρύτερο, 6 εκατοστά 
πιο κοντό από το RP 340, το νέο 
εργαλείο RP 350 προσφέρει 
απόλυτη ισορροπία ως εργαλείο και 
άνεση στο χρήστη, ενώ μετατρέπει 
την απόδοση του εργαλείου και 
την ταχύτητα πρεσαρίσματος, σε  
επόμενο επίπεδο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ "ΕΠΟΜΕΝΗ    ΓΕΝΙΑΣ" ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ RP 350 / RP 351: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ  ΨΗΚΤΡΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ    
      ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
12 – 108 mm

ΝΕΟ!

> 100K  
ΚΥΚΛΟΥΣ 

ΣΥΣΦΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ "ΧΩΡΙΣ 

ΨΗΚΤΡΕΣ"

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΚΕΦΑΛΗΣ

Απεριόριστη Περιστροφή Κεφαλής 
(> 360°) για Ατελείωτη Ευελιξία στην 
εφαρμογή. Πρεσάρεις σε οποιαδήποτε 

επιθυμητή γωνία!

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΝΙΑ
Το Bluetooth 5.0 επιτρέπει τον έλεγχο 
λειτουργίας αρκετές δυνατότητες των 

εργαλείων προσβάσιμες μέσω της 
δωρεάν εφαρμογής RIDGID Link.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕ εδώ για την αναζήτηση 
πλήρης σειράς των σετ.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ ED
Πάνελ LED 4 διαφορετικών χρωμάτων 
ώστε να παρέχουν άμεσα σημαντικές 
πληροφορίες για τη κατάσταση του 

εργαλείου.

* Όλα τα σετ τύπου RP 350-C, περιλαμβάνουν το εργαλείο RP 350, Προσαρμογέα Ρεύματος (5 μ) & 
βαλίτσα μεταφοράς.
** Όλα τα σετ τύπου RP 350-Β, περιλαμβάνουν το εργαλείο RP 350, μία (1) μπαταρία λιθίου 18 V 
2.5 Ah, Ταχυφορτιστή 230 V & βαλίτσα μεταφοράς.

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (ΠΕΡΙΛ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 5 ΜΕΤΡΩΝ)

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

RP 350-C* 
67123 € 1.485,-

RP 350-B** 
67088 € 1.670,-

+ M15-22-28 
69823 € 1.980,-

+ M15-22-28 
69813 € 1.815,-

ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΡΕΣΑ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 32 KN



3 RIDGID.COM

RP 351

RP 351

Με τον "ευθύ" σχεδιασμό, η πρέσα 
RP 351, έχει σχεδιαστεί για ταχύτερη 
και συνεχόμενη λειτουργία, σε πολύ 
περιορισμένους χώρους.
Με την βέλτιστη σχεδίαση, για χρήση 
με το ένα χέρι, προσφέρει μειωμένη 
κόπωση κατά την εργασία σας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ "ΕΠΟΜΕΝΗ    ΓΕΝΙΑΣ" ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ RP 350 / RP 351: 

Η κεφαλή RIDGID® STRUTSLAYR™ προσφέρει 
υψηλή ποιότητα στην κοπή καναλιών/ραγών, 
με τέλειο αποτέλεσμα στο εργοτάξιο, σε 
5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. 
Χωρίς σπινθήρες κοπής ή λείανσης! Πλήρως 
συμβατό με τα μοντέλα RIDGID 32 kN (RP 350, 
351, 340 και RP 330).

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
STRUTSLAYR™ 

Σε
τ

64053
Κεφαλή StrutSlayR + Κοπτικό για 
προφίλ ράγας 21 × 41 mm + 
Βαλίτσα Μεταφοράς

| € 930,-

64058
Κεφαλή StrutSlayR + Κοπτικό για 
προφίλ ράγας 41 × 41 mm + 
Βαλίτσα Μεταφοράς

| € 930,-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ  ΨΗΚΤΡΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ    
      ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
12 – 108 mm

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Χρησιμοποιήστε το RP 350/351 με μπαταρίες Li-Ion 

RIDGID 18 V, είτε με καλώδιο τροφοδοτικού (καλώδιο 
5 m) ή με μπαταρίες σειράς Makita LXT 18 V.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕ εδώ για την αναζήτηση 
πλήρης σειράς των σετ.

18 V 2.5 Ah Li-Ion 
#56513

18 V 5.0 Ah Li-Ion 
#56518

Προσαρμογέας καλωδίου (5 μ)
#43338

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 32 KN
Πλήρης σειρά αυθεντικών σιαγόνων, δακτυλίων και 

ενεργοποιητή RIDGID 32 kN (M, V, TH, U). Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας RIDGID.eu, για την πλήρη σειρά 

σιαγόνων & εξαρτημάτων για τα εργαλεία RP 350/351.

* Όλα τα σετ τύπου RP 351-C, περιλαμβάνουν το εργαλείο RP 351, Προσαρμογέα Ρεύματος (5 μ) & 
βαλίτσα μεταφοράς.
** Όλα τα σετ τύπου RP 351-Β, περιλαμβάνουν το εργαλείο RP 351, μία (1) μπαταρία λιθίου 18 V 
2.5 Ah, Ταχυφορτιστή 230V & βαλίτσα μεταφοράς.

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (ΠΕΡΙΛ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 5 ΜΕΤΡΩΝ)

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

RP 351-C* 
67263 € 1.485,-

RP 351-B** 
67228 € 1.670,-

+ M15-22-28 
69843 € 1.980,-

+ M15-22-28 
69833 € 1.815,-

ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΡΕΣΑ 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 32 KN
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3 sec.

ΝΕΟ!

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
12 – 40 mm

RP 219 ΠΛΗΡΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ…

…ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

…ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟ 
ΣΙΑΓΩΝΕΣ 19 KN

…ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

…ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ 
ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ 
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
ΣΤΡΟΦΗΣ 350°  
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

ΒΑΡΟΣ <2 ΚΙΛΑ
…ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

M-V  
12-35 mm

TH-U-G-RF  
12-40 mm

OLED Bluetooth

ΣΥΜΠΑΓΗΣ
19 kN
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RP 219 

 …ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΣΑΣ!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ!
Η RP 219 διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που καλύπτει το πιο βασικό 
στοιχείο της εργασίας: επαρκή συσσώρευση πίεσης και 100% αξιόπιστη πίεση!
Η RP 219 παρακολουθεί κάθε κύκλο πίεσης και προειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης.

Επιλέξτε την RP 219 & τον Έλεγχο Πρεσαρίσματος…

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:  
32.000 ΚΥΚΛΟΥΣ!
Χωρίς χρονικό περιορισμό! Ελάχιστο κόστος για τον Ιδιοκτήτη!
Με την RP 219 δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις ετήσιες απαιτήσεις στη συντήρηση και 
το υψηλό κόστος αυτής. Με ένα διάστημα λειτουργίας 32000 κύκλων και χωρίς «Χρονικό 
περιορισμό», η RP 219 σας προσφέρει το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 19 KN

Κάθε σετ RP 219 περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς, μία (1) μπαταρία Li-Ion 2.5 Ah,  
ένα (1) φορτιστή 230 V & ένα καλώδιο για φόρτιση σε αυτοκίνητο.

ΧΩΡΊΣ ΣΊΑΓΩΝΕΣ

Κωδικός 
69073

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

+ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΓΊΑ ΜΗΤΡΕΣ R +  
RF16-20-25 ΜΗΤΡΕΣ+ G16-20-26

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

Κωδικός 
69128

Κωδικός 
69123

Κωδικός 
69108

Κωδικός 
69103

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

Κωδικός 
69093

Κωδικός 
69088

Κωδικός 
69083

Κωδικός 
69078

€ 980,-

€ 1.299,-€ 1.299,-

€ 1.299,-€ 1.299,-

€ 1.299,-€ 1.299,-

€ 1.299,-€ 1.299,-
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RP 240

RP 240 / 241
Οι πρέσες RIDGID® RP 240 και 241 ταιριάζουν 
απόλυτα στο χέρι σας. Ελαχιστοποιήσαμε το βάρος 
και μειώσαμε το μήκος, για να σας βοηθήσουμε στο 
πρεσάρισμα, να έχετε την καλύτερη ισορροπία. 

Η προσθήκη της συμβατότητας σύνδεσης μέσω 
Bluetooth, σας φέρνει άμεσα έναν "κεντρικό 
υπολογιστή" σύγχρονων χαρακτηριστικών.

Όταν έχετε μια κουραστική μέρα πατώντας μπροστά 
σας, αναζητήστε αυτό  το εργαλείο, που είναι το πιο 
άνετο, από το πρώτο πάτημα έως το τελευταίο.

ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΤΟ ΞΑΝΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ

RP 240 
Κωδικός 

 59198 
*περιλαμβάνει 3x σιαγόνες τύπου compact 
& 2 μπαταρίες λιθίου 2.5 Ah

ΣΥΜΠΑΓΗΣ  
24 kN

“MICRO”  ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΩΡΑ
Τεχνολογία Bluetooth® και δωρεάν 
εφαρμογή για άμεση διαχείριση & 
διάγνωση των εργαλείων.

ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ &  
ΤΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

“ΦΩΤΙΣΕ” ΤΟ  
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ “ΠΙΣΤΟΛΙ”

Εργαλείο με τη μέγιστη ισορροπία
& εργονομική χρήση

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ & ΠΙΟ  
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
12 – 35 mm

€ 1.450,-
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RP 241

Για τις σιαγόνες και τα προσφερόμενα 
εξαρτήματα, μπορείτε να επισκεφτείτε 

RIDGID.COM

“MICRO”  ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ

“ΦΩΤΙΣΕ” ΤΟ  
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ  
ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ!

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
32.000 κύκλοι! 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με το ίδιο χέρι, ανοίγεις τη σιαγόνα 
και πιέζεις! Έτσι μειώνεις την 
προσπάθεια & κερδίζεις χρόνο!

RP 241 
Κωδικός 

59158 

*περιλαμβάνει 3x σιαγόνες τύπου compact 
& 2 μπαταρίες λιθίου 2.5 Ah

ΕΥΚΟΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
12 – 35 mm

€ 1.450,-
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4.5"

PC 116

•  Παρέχει συνεχή και ακριβή κοπή σε μεγάλη 
ποικιλία σωλήνων έως και 4,5" (116 χιλ.), 
γεγονός που το καθιστά ιδανικό κοπτικό για 
καθημερινή χρήση.

•  Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια, χάρη 
στις γρήγορες δυνατότητες ρύθμισης και 
λειτουργίας.

•  Μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο χώρο 
εργασίας ή για καθημερινή χρήση στο 
εργοτάξιο.

Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

PC 116 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ,  
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ 

ΥΛΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΤΡΟΔΟΦΟΤΗΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ  
ΛΕΙΑ ΚΟΠΗ

ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑ, 
ΞΗΡΑ ΚΟΠΗ

ΕΛΑΦΡΥ
14 KG

ΜΕΓΑΛΗ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΝΕΟ!
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1 2

3 4

PC 116 
Κωδικός 

70003* 

Λαβή για εύκολη 
μεταφορά

Κοπτικό Απογρεζωτής

Κλίμακα 
μέτρησης

Συγκράτηση καλωδίου

Διακόπτης για 
γρήγορη ρύθμιση 
του μεγέθους 
κοπής

Θέση αποθήκευσης 
κοπτικού

Γρήγορος προσαρμογέας 
απελεύθερωσης κοπτικού

Ι-χαμηλή ταχύτητα/ 
0-Κλειστό / ΙΙ-Υψηλή 

ταχύτητα

Ασφάλεια 
συγκράτησης,  
εύκολη και ελεύθερη 
αλλαγή κοπτικού.

Πόδια σταθερής 
στήριξης σε πάγκο

* Περιλαμβάνει δύο (2) κοπτικά μαχαίρια,  
για μέταλλο και πλαστικό σωλήνα  
(μοντέλο Ε850, Ε855).

Ποδοδιακόπτης για 
καλύτερο χειρισμό του 
μηχανήματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Εύρος κοπής 12 - 116 mm (½" - 4½") σωλήνες (εξωτ. διάμετρο)

Πάχος Τοιχώματος Σωλήνα Μέγιστο 3 mm (χαλυβδοσωλήνες); Μέγιστο 6mm (πλαστικές σωλήνες)

Δυνατότητα Απογρέζωσης Ναι

Κινητήρας 230 V, 50/60 Hz, 705 W, Γενικός

Ταχύτητα Τροχών Κοπής 190/363 RPM

Βάρος 14 kg

Διαστάσεις 29,5 × 23,9 × 40,3 cm (Μ x  Π x Υ)

Επιπλέον χαρακτηριστικά Κλίμακα Μέτρησης

Η Τέλεια Κοπή Για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ!

ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΑΛΚΟΣ ΑΛΟΥΜΊΝΊΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΉΝΑ PVC/ΠΛΑΣΤΊΚΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΊΚΉ

€ 1.075,-
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C-STYLE 
ΚΟΦΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Κόφτες Χαλκοσωλήνων "Τριών Τετάρτων"

Οι κόφτες τύπου C RIDGID κόβουν χαλκοσωλήνες 15/22 ή 28 mm 
και προσφέρουν μοναδικά χαρακτηριστικά που ανεβάζουν την κοπή 
χαλκοσωλήνων σε ένα εντελώς νέο επίπεδο
• Το μοντέλο C15/22 είναι ο πρώτος ειδικός για διαφορετικά μεγέθη 

κόφτης τύπου C για κοπή χαλκοσωλήνων 15 και 22 mm με το 
μοναδικό χαρακτηριστικό «γρήγορης αλλαγής μεγέθους».

• Πείρος μαχαιριού X-CEL® RIDGID για γρήγορη αντικατάσταση μαχαιριού. 
Δεν απαιτούνται εργαλεία ή αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος.

• Λειτουργία "διακόπτη" για γρήγορη σύνδεση σωλήνα και κόφτη με 
ενσωματωμένο ελατήριο, για σταθερή πίεση.

• Οι μοναδικές υποδοχές κατσαβιδιού στο περίβλημα παρέχουν 
επιπλέον μόχλευση για κοπή σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους.

STRAPLOCK 
ΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Πιάνει με ασφάλεια πλαστικούς σωλήνες 3” - 8” (80 mm – 220 χιλ.) 
επιτρέποντας την άνετη εφαρμογή δύναμης προς κάθε κατεύθυνση. 
Κάνει απλούστερη την τοποθέτηση και συντήρηση εφαρμογών 
πλαστικών σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου.
• ΕΜΠΊΣΤΟΣΥΝΗ: Ο εξειδικευμένος μάντας παρέχει μέγιστη 

πρόσφυση και ελαχιστοποιεί τη φθορά.
• ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Γρήγορη αλλαγή των μεγεθών με το σύστημα ταχείας 

προσαρμογής.
• ΕΥΕΛΊΞΊΑ: Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη σωλήνων από πλαστικό, 

διαμέτρου 3" - 8" (80 mm - 200 χιλ.).

2 διαστά-
σεις σε 1

C15/22
Κωδικός 

57018

C28
Κωδικός 

60668
Κωδικός 

42478€ 32,- € 25,- € 34,-
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600-I & 690-I

Το σύστημα 
γρήγορης 
απελευθέρωσης 
σε βοηθάει να 
αποφύγεις επιπλέον 
ταλαιπωρία όταν 
εγκαθιστάς και 
αφαιρείς την κεφαλή 
(μόνο για τον 
βιδολόγο 690-Ι).

Το βιδωτό κάλυμμα 
στα καρβουνάκια 
βελτιώνει την 
δυνατότητα 
επισκευής/
αντικατάστασης.

Το μορφοποιημένο 
χερούλι από πάνω 
και το ανατομικό 
κράτημα διαθέτουν 
άριστο έλεγχο.

Το ανθεκτικό κιβώτιο γραναζιών 
από καουτσούκ και το πλαστικό 
μέρος, ενισχυμένο από υλικό 
(πολυπροπυλένιο, PE) αυξάνουν 
το χρόνο λειτουργίας του 
μηχανήματος.

ΧΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ίδανικό για εργασίες συντήρησης και επισκευής! 

Ανοιχτό

Δακτύλιος 
οδηγού

Close

Open

Το γνωρίζατε: 
• Με τις μηχανές σπειρώματος RIDGID®, μπορείτε να 

προετοιμάσετε μία ευρύτερη σειρά σωλήνων για αμέτρητες 
εργασίες: μαύρο, γαλβανισμένο, πλαστικό, χαλκό **, 
ανοξείδωτο ατσάλι, αγωγό IMC & βαρέως τύπου, ράβδος 
μέχρι 30 Rockwell C.

• Μπορείτε να κόψετε σωλήνες έως 12 "με τον βιδολόγο 
RIDGID® 700 Hand-Held Power Drive, χρησιμοποιώντας το ως 
τροφοδότη για τον κόφτη 258XL.

** Προσθέτοντας τα εργαλεία αυλάκωσης 916 & 918.

* Πλήρες Σετ με εργαλείο, 
κεφαλές, αντάπτωρας 

στήριξης, βαλίτσα 
μεταφοράς.

Η γρήγορη εκκίνηση 
βοηθάει να 
πραγματοποιηθεί σπείρωμα 
στο σωλήνα πιο γρήγορα 
και πιο εύκολα από ποτέ.

Αντάπτωρα στήριξης εργαλείου, 
ο οποίος διαθέτει δυο σημεία 
περίσφυξης, για καλύτερο κράτημα 
και ενισχυμένη ασφάλεια κατά τη 
λειτουργία.

ΕΛΙΚΟΤΟΜΗΣΗ
Πρέπει συχνά να κάνουμε επισκευές σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις σε 
παλαιότερα κτίρια, τα οποία σχεδόν πάντα περιλαμβάνουν σπειρώματα. 
Ακόμα κι αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε πιο σύγχρονες τεχνικές, θα 
χρειαστείτε σίγουρα μια μηχανή σπειρώματος, για να ενώσετε σωλήνες 
χάλυβα για εγκαταστάσεις αερίου ή νερού.

Dirk Peytier - Ιδιοκτήτης Εταιρείας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου Κεντρικής Θέρμανσης, Υγιεινής 
& Κλιματισμού, Βρυξέλλες

600-I
Κωδικός 

44878*

690-I
Κωδικός 

44933*

€ 750,-

€ 1.099,-
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ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ.

Κωδικός 
13191

300AAC
• 1/8" – 2" (μέχρι 4" με τον τύπο φιλιέρας 141).
• Αποδεδειγμένη απόδοση βαρέως τύπου, στην αγορά εδώ και 

40 χρόνια!
• Φορητότητα και ευελιξία σε συμπαγές μέγεθος.
• Ίδανικό για χρήση των εργαλείων αυλάκωσης RIDGID®.
• Προσφέρεται με πλήρης κεφαλή 2", μαχαίρια, απογρεζωτή, 

κόπτη, αυτόματο σύστημα λαδιού μοντέλου 330 και 5 λίτρα 
λαδιού RIDGID®.

B-500
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

• Δυνατότητα – Σωλήνες 3½" (100 χιλ.) και μεγαλύτεροι, επίπεδη πλάκα· Ατσάλι & ανοξείδωτο 
ατσάλι.

• Πάχος τοιχώματος σωλήνα/πλάκας – ελάχ. 0.188" (4,8 χιλ.)/μέγ. 0.50" (12,7 χιλ.).
• Γωνίες φρέζας – 37,5°, 30° & 45°.
• Κεφαλή κόφτη – κατασκευασμένη για τους περισσότερους σωλήνες από ατσάλι & 

ανοξείδωτο ατσάλι.
• Πλάτος μεταβατικής περιοχής – 0” – 3/16" (4,8 χιλ.) σε διαστήματα περίπου 1/32" (0,8 χιλ.).

με 30° κεφαλή κοπής,  
230 V

Κωδικός 
55098

με 37½° κεφαλή κοπής,  
230 V

Κωδικός 
49303

με 45° κεφαλή κοπής,  
230 V

Κωδικός 
55093

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Σωλήνα 12", Sch 40, τοποθέτηση 
εργαλείου φρέζα σε λιγότερο από  
2 λεπτά!

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 
(Ελάχιστη 3½")

ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΘΑ Η  
ΦΛΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Βάρος μόνο 24 κιλά.

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
40,1 × 29,2 × 33,8 εκατοστά 
(Μ × Π × Υ)

€ 3.990,-

€ 4.470,- € 4.470,- € 4.470,-
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300 
COMPACT
• 1/8" – 2" (μέχρι 4" με τον τύπο φιλιέρας 141).
• Εύκολη μεταφορά και γρήγορη συναρμολόγηση με 

την βάση 250.
• Το πιο ευέλικτο και φορητός σχεδιασμός μηχανών της 

RIDGID.
• Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα λαδιού, με ελεγχόμενη 

ρυθμιζόμενη ροή.
• Ίσχύσ 1700 W για συνεχή χρήση.
• Προσφέρεται με κεφαλή 2" αντίστοιχα μαχαίρια, 

απογρεζωτή, κόφτη και 5 λίτρα RIDGID®.

Κωδικός 
50697

1224-4"
• Η αναφορά στα σπειρώματα 4".
• Καλή λειτουργία σε πτώση ισχύος του 

ρεύματος.
• Προσφέρεται με κεφαλή 2" & 4", 

αντίστοιχα μαχαίρια, απογρεζωτή, 
κόφτη και 5 λίτρα RIDGID®

Κωδικός 
26107

1233-3"
• Ένα από τα ελαφρύτερα και 

γρηγορότερα μηχανήματα 
σπειρώματος 3”, στο κόσμο.

• Λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα 
και σε περιβάλλον με χαμηλότερη 
ισχύ ρεύματος.

• Προσφέρεται με κεφαλή 2" & 3", 
αντίστοιχα μαχαίρια, απογρεζωτή, 
κόφτη και 5 λίτρα RIDGID®

Κωδικός 
20215€ 3.990,-

€ 7.190,-

€ 5.099,-
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ
Χειροκίνητοι και ηλεκτρο-υδραυλικοί κουρμπαδόροι 
για ακριβής "κρύα" κάμψη τυποποιημένων  
αγωγών αερίου έως 2".

HB382
Κωδικός 

36518

HB382E
Κωδικός 

39243R

HBO382
Κωδικός 

42468

HBO382E
Κωδικός 

42473

Κωδικός 
26641

590L
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ
Σύστημα σύσφιξης & γρήγορης 
αποδέσμευσης για εύκολη λειτουργία.  
Ο ισχυρός κινητήρας 2200 W 
συνδυασμένος με ταχύτητα 1300 RPM, 
καθιστά το 590L το απόλυτο εργαλείο 
ξηρής κοπής για γρήγορη και καθαρή 
κοπή διαφορετικών υλικών και προφίλ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κωδικός 
54358

Το κουτί συστήματος φύλαξης εργαλείων αποτελεί την προτιμώμενη 
επιλογή των επαγγελματιών, γιατί τους επιτρέπει να έχουν στα 
χέρια τους ανά πάσα στιγμή όλα τα κατάλληλα εργαλεία, όποτε τα 
χρειάζονται.
• Από ρητίνη υψηλής αντοχής.
• Τσιμούχα νερού & σκόνης για προστασία του εξοπλισμού.
• Σχεδιασμός βαρέος τύπου για επαγγελματική χρήση.
• Σύστημα που κλειδώνει (η κλειδαριά δεν περιλαμβάνεται).
• Μεταλλικός μηχανισμός που εμποδίζει την πτώση καλύμματο.

1× γνήσιος δίσκος RIDGID 
συμπεριλαμβάνεται 

ΔΩΡΕΑΝ!

Το γνωρίζατε:
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κουρμπαδόρους 

RIDGID® σε περιβάλλον. με θερμοκρασία λειτουργίας 
από -10 έως 50° C.;

• Με τους υδραυλικούς κουρμπαδόρους RIDGID® , 
μπορείτε να κάμψετε σωλήνες χάλυβα, με πάχος 
τοιχωμάτων από 2,2 mm έως 7,6 mm;

• Το πριόνι ξηράς κοπής 590 L, διαθέτει κλείστρο με 
άτρακτο για εύκολη αλλαγή λεπίδας.

ΚΑΜΨΗ & ΚΟΠΗ ΜΕ ΔΙΣΚΟ
Η ακρίβεια καθώς και ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας, 
η ταχύτητα, η ευελιξία, η φορητότητα, η ελάχιστη 
κόπωση του χειριστή βρίσκονται στη λίστα ελέγχου 
κάθε επαγγελματία!
Για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο η RIDGID® ήταν ανέκαθεν η επιλογή 
της βιομηχανίας για την ψυχρή κάμψη μαύρων και 
γαλβανισμένων ατσάλινων σωλήνων, σε:
· Έργα υποδομής, όπως χαλύβδινα κιγκλιδώματα, 

Μεταλλικές σκάλες, Μεταλλικές κατασκευές.
·  Προετοιμασία σωλήνων για πυροπροστασία, νερό 

και εγκαταστάσεις θέρμανσης, αερίου.
·  Βιομηχανικά συστήματα που απαιτούν στροφές 

90°, όπως π.χ. ατμολέβητες, συμπιεστές αερίου, 
εναλλάκτες θερμότητας.

€ 1.140,-

€ 2.030,-

€ 1.670,-

€ 2.610,-

€ 835,-

€ 219,-
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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

HC-2W / RB-3W
ΑΔΑΜΑΝΤΑΦΟΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ

HC-2W
Κωδικός 

26721

RB-3W Κινητήρας
Κωδικός 

34511
RB-3W  

Σύστημα διάτρησης
Κωδικός 

34501

RB-214/3
Κωδικός 

35091

ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
• Μεταλλικο δοχείο. Χωρητικότητα: 10 λίτρα. Πίεση: 6 bar
• Αντλία, εύκαμπτος σωλήνας και σφικτήρες σύνδεσης.

Κωδικός 
46783

Το γνωρίζατε:

• Όταν πραγματοποιείτε τρύπες ξηράς διάτρησης, 
με κορώνα διαμέτρου άνω των 82 mm, 
συνιστάται η χρήση βοηθητικού τρυπανιού και 
συγκρλατησης, για ακριβή διάτρηση;

• Κατά τη διάτρηση σε πολύ σκληρά υλικά (π.χ. 
πλακάκια), συνιστάται προ-διάτρηση με το 
σύστημα ανταλλακτικών άκρων.

ΔΙΑΤΡΗΣΗ
Τα αδαμαντοφόρα εργαλεία RIDGID® HC-2W &  
RB-3W πραγματοποιούν πάντα τη δουλειά σας, είτε 
πρόκειται για διάτρηση σκληρή ή μαλακή, υγρή 
κοπή είτε ξηρή, σε μικρές ή μεγάλες διαμέτρους.

Το RIDGID® RB-214/3 είναι ένας επαγγελματικό, 
ελαφρύ αδαμαντοφόρο εργαλείο, για εφαρμογές 
διάτρησης με διαμάντια, με ακριβεία σε βαριά 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία, πυρίμαχο, 
άσφαλτο, πέτρα και άλλα υλικά.

€ 790,- € 1.125,-

€ 1.799,-

€ 3.130,-

€ 199,-
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Κωδικός 
63888

Το γνωρίζατε:

• Εκτός από το φυσικό αέριο (μεθάνιο), ο 
ανιχνευτής διαρροής αερίου micro CD-100 
είναι επίσης σε θέση να ανιχνεύσει πολλά 
άλλα καύσιμα αέρια όπως υδρογόνο, 
προπάνιο, αιθανόλη και αμμωνία;

• Το μικρό ψηφιακό αποστασιόμετρο DM-100 
είναι ανθεκτικό στην πτώση και ανθεκτικό στο 
νερό;

• Ότι όλα τα προϊόντα RIDGID Δοκιμής, 
Μέτρησης & Επιθεώρησης, περιλαμβάνουν 
μπαταρίες και θήκες μεταφοράς.

ΔΟΚΙΜΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Η RIDGID προσφέρει ένα πλήρες φάσμα εργαλείων δοκιμής, μέτρησης και επιθεώρησης για:
• πραγματοποιώντας γρήγορες οπτικές επιθεωρήσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές;
• γρήγορος εντοπισμός σε διαρροές αερίου;
• ακρίβεια στη μέτρηση αποστάσεων / θερμοκρασιών και υγρασίας;
• επίλυση ηλεκτρολογικών προβλημάτων; 
• πραγματοποιεί εργασίες ισοστάθμισης επιπέδου και ευθυγράμμισης.

MICRO CA-150
ΚΑΜΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Επιτρέπει να εκτελέσετε λεπτομερείς οπτικούς 
ελέγχους ακόμα και σε δυσκολότερες περιοχές.
• Άνετη λαβή με το ένα χέρι για σταθερό έλεγχο 

ενώ χειρίζεστε την κάμερα.
• Μεγάλη έγχρωμη οθόνη 3,5", επιτρέπει την 

γρήγορη διάγνωση σε ιδιαίτερα κλειστούς-
κρυμμένους χώρους.

• Φωτισμός στις σκοτεινές περιοχές με 4 φωτεινά 
LED, με την αδιάβροχη κάμερα αλουμινίου.

• Καταγραφή έως 20 εικόνες- φωτογραφίες κατά 
τους ελέγχους, με δυνατότητα αναπαραγωγής, 
αργότερα στην οθόνη.

MICRO CA-350
ΚΑΜΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παρέχεται με την νέα πλατφόρμα μπαταριών 
Li-ion RIDGID 12 V, για πολύ περισσότερες 
ώρες λειτουργίας και ταχύτερη φόρτιση της 
μπαταρίας.
• Εύκολη εγγραφή φωτογραφιών και βίντεο από 

προβλήματα σε δυσπρόσιτες περιοχές.
• Άνετος σχεδιασμός λαβής-πιστόλι, μεγάλη 

οθόνη και εύκολη στη χρήση.
• Φωτισμός στις σκοτεινές περιοχές με 4 φωτεινά 

LED, με την αδιάβροχη κάμερα αλουμινίου.

MICRO CA-350X
ΚΑΜΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η νέα κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x με 
Wi-Fi™ και Bluetooth®, για άμεση κοινή χρήση 
εικόνας / βίντεο και ζωντανή προβολή δεύτερης 
οθόνης.
• Εύκολη εγγραφή φωτογραφιών και βίντεο από 

προβλήματα σε δυσπρόσιτες περιοχές.
• Άνετος σχεδιασμός λαβής-πιστόλι, μεγάλη 

οθόνη, μέγιστη ποιότητα εικόνας και εύκολη 
στη χρήση.

• Φωτισμός στις σκοτεινές περιοχές με 4 φωτεινά 
LED, επάνω στην κεφάλη κάμερας, μήκους 
90 εκατ.(δυνατότητα επέκτασης με επιπλέον 
καλώδια έως 9 μέτρα).

• Προηγμένη μπαταρία λιθίου 12 V και 
φορτιστής, για εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας 
χωρίς διακοπή και γρήγορη φόρτιση της 
μπαταρίας.

MICRO CA-25
ΚΑΜΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διαθέτει κεφαλή αλουμινίου 17 mm, με 
4 εξαιρετικά φωτεινά φώτα LED, προσφέροντας 
ανώτερη ποιότητα εικόνας στην έγχρωμη οθόνη 
LCD. Επίσης
διαθέτει έξοδο βίντεο για τη μεταφορά εικόνων 
σε εξωτερικές συσκευές και 180° ψηφιακή 
περιστροφή εικόνας για λήψη όρθιας εικόνας.
• Οθόνη: έγχρωμη οθόνη LCD,  

ανάλυση 320 × 240.
• Μήκος καλωδίου: Σταθερό 120 εκατοστά.
• Φωτισμός: 4 LED ρυθμιζόμενα.

Κωδικός 
55903

Κωδικός 
36848

Κωδικός 
40043

€ 625,-
€ 520,-€ 230,-

€ 99,-
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Κωδικός 
36163

Κωδικός 
37438

Κωδικός 
38758

Κωδικός 
36798

MICRO CD-100
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΟΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΕΡΙΟΥ 
• Ανιχνεύστε μεθάνιο, προπάνιο, 

αμμωνία, υδρογόνο, φυσικό αέριο 
και πολλά άλλα εύφλεκτα αέρια, 
από ασφαλή απόσταση.

• Ρυθμιζόμενη ευαισθησία για 
την ανίχνευση ακόμα και των 
χαμηλότερων συγκεντρώσεων 
αερίου.

• Η λειτουργία Tri-Mode Detection™ 
(3πλη ειδοποίηση) δίνει στον 
χειριστή την ευελιξία να 
ειδοποιηθεί με οπτική, ακουστική 
ή δόνηση, η οποία μπορεί να 
προσαρμοστεί στο περιβάλλον 
σας

• Ο ανιχνευτής με καλώδιο 
41 εκατοστά, επιτρέπει την 
ανίχνευση διαρροών στους πιο 
περιορισμένους και δύσκολους 
χώρους.

MICRO IR-200
ΑΝΕΠΑΦΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
• Τα διπλής δέσμης λέιζερ Class 

II, αναγνωρίζουν εύκολα την 
επιφάνεια που μετράται.

• 30 To 1 Distance To Spot Ratio 
allows you to take more accurate 
measurements from a farther 
distance.

• Ρυθμιζόμενη ικανότητα 
εκπομπής για ακριβή μέτρηση 
της θερμοκρασίας σχεδόν 
οποιασδήποτε επιφάνειας.

• Οι ηχητικοί και οπτικοί υψηλοί 
και χαμηλοί συναγερμοί σας 
ειδοποιούν άμεσα για τις 
θερμοκρασίες, εκτός του εύρους 
που έχετε ρυθμίσει.

MICRO CL-100
ΑΥΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ 
LASER-"ΣΤΑΥΡΟΣ"
• Λειτουργία ενός κουμπιού, πολύ 

εύκολο στη χρήση.
• Εργασίες ισοστάθμισης επιπέδου 

και ευθυγράμμισης που 
πραγματοποιούνται με το κλείσιμο 
τους ενός ματιού.

• Στιγμιαία προβολή εξαιρετικά 
φωτεινών κάθετων και οριζόντιων 
γραμμών.

• Τύπος Δέσμης: Class II,  
630-670 χιλιοστά

• Ακρίβεια χιλιοστών: 0,6 χιλ / 
1 μέτρο

• Εκτεταμένη εσωτερική εμβέλεια 
30 μέτρων.

• Αυτό επιπέδωση στις ±6°.
• Ενσωματωμένη βάση 

περιστροφής 360 °.
• Περιλαμβάνονται γυαλιά οπτικής 

ενίσχυσης, Τρίποδο.

MICRO HM-100
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ-
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
• Ο μετρητής υγρασίας 

θερμοκρασίας HM-100 είναι μια 
επαγγελματική και εύκολη στη 
χρήση συσκευή για την ακριβή 
μέτρηση της υγρασίας και της 
θερμοκρασίας του αέρα.

• Και οι δύο μετρήσεις(% RH και  
°C ή °F) εμφανίζονται στιγμιαία 
και ταυτόχρονα στην οθόνη Dual 
Backlit LCD.

• Το micro HM-100 υπολογίζει 
επίσης αυτόματα τη θερμοκρασία 
σημείου δρόσου και υγρού 
βολβού, ενώ ο αισθητήρας 
χωρητικότητάς του είναι 
εύκολος, με το αποτέλεσμα της 
συμπύκνωσης και των υψηλών 
θερμοκρασιών, καθιστώντας 
το ιδανικό για κάθε περιβάλλον 
HVAC.

MICRO LM-100
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER
• Σχεδιασμός τσέπης με εξαιρετική μέτρηση σε 

απόσταση έως 70 μ.
• Τα λέιζερ Ultra Sharp Class II επισημαίνουν με 

σαφήνεια το μέτρηση του σημείου.
• Οι ρυθμιζόμενες μονάδες στο χειριστήριοα, σας 

επιτρέπουν να διαβάζετε γρήγορα σε πόδια, 
ίντσες ή μέτρα, κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

• Φωτεινή οπισθοφωτισμένη οθόνη για χρήση σε 
περιοχές με χαμηλή φωτεινότητα.

• Γρήγορη και ακριβής ένδειξη, μετρήσεις και 
έμμεσοι υπολογισμοί στην οθόνη.

MICRO DM-100
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
• Διαθέτει διπλό χυτό κάλυμμα IP67 και ανθεκτικό 

στο νερό (1 μέτρα).
• 11 διαφορετικές ηλεκτρικές λειτουργίες που 

κυμαίνονται από τάση AC / DC και ρεύμα 
(1000 V / 10 A) σε μετρήσεις θερμοκρασίας.

• Ονομαστική για βιομηχανική χρήση, CAT III - 
1000 V & IV - 600 V.

• Έξτρα Μεγάλη οπίσθια οθόνη LCD για εύκολη 
και καθαρή ανάγνωση.

MICRO CM-100
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΑΓΩΓΩΝ
• Μεγάλη χωρητικότητα, εφαρμογή σε καλώδια 

με διάμετρο έως 30 mm.
• Μεγάλο εύρος μετρήσεων, μέχρι 1000 A.
• Εύρος ρεύματος AC / DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
• Σαφή και ακριβής ανάγνωση στην μεγάλη 

οπίσθια οθόνη LCD με οθόνη Bargraph.
• 10 λειτουργίες σε μία: Τάση AC / DC, Τάση  

AC / DC, Χωρητικότητα αντίστασης, Συχνότητα, 
Δοκιμή διόδου και συνέχειας, Θερμοκρασία.

Κωδικός 
36158

Κωδικός 
37423

Κωδικός 
37428

€ 99,- € 99,-€ 99,-€ 99,-

€ 99,- € 99,- € 99,-
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Η ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΩ ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΣΤΙΣ  
ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

RIDGID® SEESNAKE®  

COMPACT M40, ΜΕ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 200 ΧΙΛ.  
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΩΣ 40 ΜΕΤΡΑ

To Compact M40 συνδέει τα καλύτερα SeeSnake Mini και SeeSnake 
Compact. Προσθέτοντας την τεχνολογία της TruSense σε αυτό το 
πακέτο, δημιουργείται ένα πολύ περιεκτικό, εύκολο στη χρήση, σύστημα 
επιθεώρησης. To μέτρια άκαμπτο καλώδιο οθόνης παρέχει έναν καλό 
συμβιβασμό μεταξύ δυσκαμψίας και την ικανότητα του να κάμπεται στις 
στροφές. 

  40 μέτρα άκαμπτο καλώδιο μεσαίου λυγισμού
  Ιδανικό για επέκταση πλευρικών γραμμών με λιγότερα “γυρίσματα” στο δίκτυο
  Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA)
  Η κεφαλή της κάμερας με τεχνολογία TruSense, διαθέτει Εύρος Υψηλής Ανάλυσης  

(HDR) και απεικόνιση κλίσης στο δίκτυο με την λειτουργία TiltSense
  Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake τύπου CSx

Το γνωρίζατε:
• Όλες οι κάμερες επιθεώρησης & βίντεο RIDGID 

SeeSnake συνεργάζονται με όλες τις οθόνες SeeSnake.
• Με τις κάμερες SeeSnake μπορείτε να ελέγξετε δίκτυα 

διαμέτρου, από 20 χιλ. μέχρι 300 χιλ.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες μπαταρίες για 

όλες τις οθόνες SeeSnake.
• Ο εντοπιστής γραμμών SeekTech SR-24 διαθέτει 

τεχνολογία GPS και Bluetooth® για εύκολη ενσωμάτωση 
με εξωτερικές συσκευές λήψης δεδομένων.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Τα εργαλεία επιθεώρησης και ανίχνευσης RIDGID® SeeSnake® και SeekTech® 
αποτελούν το βιομηχανικό πρότυπο για ανθεκτικότητα και ευκολία στη χρήση. 
Με μια μεγάλη ποικιλία από ισχυρές κάμερες, καλώδια προώθησης, πλήθος 
τυμπάνων και οθόνες, υπάρχει ένα σύστημα SeeSnake που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σας. Καθένα είναι εύκολο στη χρήση και ανθεκτικό.
Μια πλήρης σειρά εντοπιστών και πομπών RIDGID SeekTech είναι διαθέσιμα 
για να καλύψουν τις ανάγκες σας, για γρήγορη και ακριβή αναγνώριση των 
εγκαταστάσεων ηλεκτρικών καλωδίων, νερού, φυσικού αερίου, πετρελαίου, 
τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης και υπονόμων. Καθένας προσφέρει την ευελιξία 
για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα του 
εξοπλισμού επιθεώρησης & βίντεο RIDGID SeeSnake.

ΝΕΟ!
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ΚΑΜΕΡΑ SEESNAKE COMPACT M40 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ CS6X VERSA & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™

ΚΑΜΕΡΑ SEESNAKE COMPACT C40 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ CS6X VERSA & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™

ΚΑΜΕΡΑ SEESNAKE COMPACT2  
ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ CS6X VERSA

  30 μέτρα εύκαμπτο καλώδιο για εύκολη προώθηση
  Συμπαγής φορέας
  Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA)
  Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT 2,  
Ο ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 150 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΩΣ 30 ΜΕΤΡΑ

To Compact2 προσφέρει ένα εύκαμπτο καλώδιο ώθησης για εύκολο σπρώξιμο μέσα από πολλαπλές, στενές 
στροφές. Ιδανικό για μικρές/ περιορισμένες διακλαδώσεις γραμμών με “δύσκολα¨γυρίσματα μικρότερες 
διαδρομές σε βασικά δίκτυα. 

Το Compact C40 παρέχει παρόμοια λειτουργία με την κάμερα SeeSnake Compact2 και προσθέτει ως 
παροχή, την τεχνολογία TruSense. Έτσι ο χειριστής αποκτά πιο καθαρές εικόνες, με το Εύρος Υψηλής 
Ανάλυσης (HDR) και τη τεχνολογία TiltSense απεικονίζοντας την γωνία της κάμερας, σε σχέση με την 
πορεία της μέσα στη σωλήνα.

  40 μέτρα εύκαμπτο καλώδιο προώθησης
  Ιδεατό για επεκτάσιμα μικρά/περιορισμένου χώρου δίκτυα με “δύσκολα” γυρίσματα
  Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA)
  Η κεφαλή της κάμερας με τεχνολογία TruSense, διαθέτει Εύρος Υψηλής Ανάλυσης (HDR) και 

απεικόνιση κλίσης στο δίκτυο με την λειτουργία TiltSense
  Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake τύπου CSx

RIDGID® SEESNAKE®  

COMPACT C40, ΜΕ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 150 ΧΙΛ.  
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΩΣ 40 ΜΕΤΡΑ

Κωδικός 
64213

Κωδικός 
64208

Κωδικός 
48118

€ 8.700,-

€ 7.700,-

€ 6.690,-
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D65S & CA-350
MICRODRAIN™
• Από 30-75 / 100* χιλ. σωλήνες.
• Μπορεί να περάσει γωνία 90 μοιρών σε σωλήνα από 

Φ40 και άνω.
• 20 μέτρα καλώδιο.
• 512 Hz πομπός.
• Συμπεριλαμβάνεται μία επιπλέον μπαταρία.

L100 & CA-350 
MICROREEL™
• Από 40-100 / 125* χιλ. σωλήνες.
• Μπορεί να περάσει γωνία 90 μοιρών σε 

σωλήνα από Φ50 και άνω.
• 30 μέτρα καλώδιο.
• 512 Hz πομπός.
• Διαθέσιμο με μετρητή απόστασης (L100C) 

ή χωρίς (L100).
• Συμπεριλαμβάνεται μία επιπλέον μπαταρία.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NAVITRACK SCOUT®
• Ο εντοπιστής RIDGID® Navitrack Scout® είναι ιδανικός για τον εύκολο εντοπισμό των κεφαλών 

κάμερας, των πομπών και των ράβδων προώθησης.
• Εντοπίστε εύκολα το σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα και προχωρήστε γρήγορα στην επισκευή του.
• Απολαύστε την εργασία από τον εντοπισμό με την εύκολη στην ανάγνωση οθόνη LCD και τον 

οπτικό χάρτη.
• Για να μπορείτε να βρείτε κάμερες και πομπούς από 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz έως 33 kHz.
• Ελαφρύς και εύχρηστος εντοπιστής.
• Το βάθος υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται όταν βρίσκεται  

πάνω από τον στόχο.

* Η μικρότερη χωρητικότητα ισχύει όταν χρησιμοποιείται με 
την οθόνη CA-350(x), με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα όταν 
χρησιμοποιείται με μια οθόνη SeeSnake.

D65S&CA-350 
Κωδικός 

40793

L100&CA-350 
Κωδικός 

40803

L100C&CA-350 
Κωδικός 

40813

Κωδικός 
19243

Κωδικός 
47163

SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ
• Συνδυάζει τη φορητότητα και την ευελιξία για να κάνετε τις επιθεωρήσεις των σωλήνων σας 

εύκολες και αποτελεσματικές.
• Ολοκληρωμένο κιτ μεταφοράς – Περιλαμβάνει λαβή και όλους τους τροχούς εδάφους για εύκολο 

χειρισμό & μεταφορά σε χώρους εργασίας.
• Επόμενη γενιά, εύκαμπτο καλώδιο ώθησης – Ø 7,6 mm, μήκος 61 μ.
• Stow Bin – Εύχρηστη αποθήκευση για εργαλεία και προϊόντα πρώτης ανάγκης
• 25 χιλ Αυτο επιπεδούμενη κάμερα – Εύκολη πλοήγηση σε γραμμές μικρής διαμέτρου
• Εναλλαξιμότητα – 2 τύποι τυμπάνων για γρήγορη και εύκολη ανταλλαγή για ευελιξία στην εργασία
• Σύστημα σύνδεσης – Ασφαλίζει το CS6x για μεταφορά "όλα σε ένα".
• Θήκη ανθεκτικών καρουλιών – Κατασκευασμένο RIDGID®, σκληρό για καθημερινή κατάχρηση.

€ 1.990,-

€ 8.970,-

€ 2.925,-

€ 4.099,-

€ 4.370,-
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K-45AF

K-40AF

K-400AF

*περιλαμβάνει καλώδιο τύπου C6 + σετ εξαρτημάτων Τ250 και 
βαλίτσα μεταφοράς

Το γνωρίζατε:
• Η πατέντα "δύο κατευθύνσεων" λειτουργεία 

AUTOFEED, τροφοδοτεί αυτόματα το καλώδιο 
μέσα και έξω από την αποστράγγιση, καθιστώντας 
τον καθαρισμό γρήγορο και εύκολο.

• Κάθε εργαλείο RIDGID τμηματικού σπιράλ, διαθέτει 
ένα μοναδικό, στιγμιαία ενεργό συμπλέκτη 
καλωδίου που μεγιστοποιεί τον έλεγχο του 
χειριστή.

• Οι μηχανές τυμπάνων RIDGID παράγουν μεγάλη 
ροπή για να καθαρίσουν τα εμπόδια, ενώ τα 
μηχανήματα "τμηματικού" σπυράλ, καθαρίζονται 
με την δράση μεγάλης ταχύτητας.

• Η RIDGID προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία κοπτικών 
και καλωδίων για να καθαρίσει τα πάντα, από 
μπλοκαρίσματα λίπους έως ρίζες δέντρων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Τα εργαλεία καθαρισμού δικτύων RIDGID®, 
τα οποία αποτελούνται από εργαλεία χειρός, 
μηχανήματα νεροχύτη, μηχανήματα τύμπανου 
/ τομής έως υδροβολής, έχουν να προσφέρουν 
μία αξιόπιστη απόδοση στις ειδικευμένες 
επαγγελμάτων εδώ και δεκαετίες.

• Σωλήνες από 20 - 75 χιλ.
• Περιστροφή καλωδίου στις  

270 στροφές/λεπτό.
• Ο εύκαμπτος σωλήνας οδηγού και η 

αυτόματη τροφοδοσία προστατεύουν 
τα εξαρτήματα και διατηρούν καθαρή 
την θέση εργασίας.

• Ποδο-διακόπτης ο οποίος επιτρέπει τη 
λειτουργία με το ένα χέρι.

• Σωλήνες από 30 - 110 χιλ.
• Το πιο φορητό εργαλείο RIDGID 

καθαρισμού δικτύων.
• Η τηλεσκοπική λαβή επιτρέπει την 

εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
• Ολοκληρωμένο καρότσι μεταφοράς, 

παρέχει εύκολη πρόσβαση από και 
προς την εργασία.

• Ο μειωτής ροπής στροφών συμβάλλει 
στη μείωση του ενδεχόμενου της 
"περιστροφής" του καλωδίου.

• Κινητήρας 380 W περιστρέφει το 
καλώδιο στις 170 σ.α.λ.

K-400AF w/C45IW 
Κωδικός 

28103

Κωδικός 
71742

K-400AF w/C32IW 
Κωδικός 

28098

• Σωλήνες από 20 - 75 χιλ.
• Κινητήρας με μεταβλητή ταχύτητα 0-600 σ.α.λ.
• Το εσωτερικό τύμπανο αποτρέπει τη διαρροή νερού 

και μειώνει σημαντικά την περιστροφή του καλωδίου 
μέσα στο τύμπανο.

K-45AF 
Κωδικός 

36033
K-45AF-5 
Κωδικός 

36043*

€ 860,-

€ 1.160,-

€ 1.240,-

€ 355,-

€ 469,-
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ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID FlexShaft είναι ελαφριά, συμπαγή, 
εργαλεία με υψηλή απόδοση, τα οποία προσφέρουν καθαρισμό των 
σωληνώσεων “από τοίχο σε τοίχο”, διαμέτρου 1¼" έως 4" (32 έως 100 
χιλ.), σε μήκος έως 70' (21,3 μέτρα). Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID 
FlexShaft μπορούν επίσης να λειτουργούν ταυτόχρονα με κάμερα 
επιθεώρησης, επιτρέποντας στον χειριστή να βλέπει ενώ καθαρίζει.

• Καθαρισμα Απο “Τοιχο Σε Τοιχο” – Η κεφαλή αλυσίδας εκτείνεται για 
πλήρη καθαρισμό της σωλήνας.

• Ταυτοχρονη Χρηση Της Καμερας – Τα μηχανήματα FlexShaft επιτρέπουν 
στον χειριστή να επιχειρεί μαζί με την κάμερα ταυτόχρονα μέσα στο 
σωλήνα ενώ το μηχάνημα καθαρίζει.

• Αυξηση Της Παραγωγικοτητας – Ταχύτερη ρύθμιση, γρήγορος 
καθαρισμός και ασύρματη ευκολία για επιπλέον εξοικονόμηση χρόνου.

• Προσαρμόστε το μηχάνημά σας – Διατίθεται πλήρης γκάμα από 
εξαρτήματα αλυσίδας, βουρτσών και επιπλέον αξεσουάρ.

K9-102 GLOBAL
Κωδικός 

64268

K9-204 GLOBAL
Κωδικός 

64278

ΝΕΟ!

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

• Σκληρά μπλοκαρίσμα-
τα στα τοιχώματα

• Για μαλακά μπλοκαρί-
σματα,γράσο, ρίζες  
και πανιά.

ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΙΛΟΝ

• Βούρτσα από 
μαλακό ναυλον για 
απαλό καθαρισμό 
σε ευθραυστούς 
σωλήνες.

ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ 
ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΑΚΡΕΣ

• Υλικό από νάυλον & 
χάλυβα για καθαρι-
σμό & ελαφρύ φινίρι-
σμα στο σωλήνα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ  
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

• Όλοι οι τύποι  
σωλήνα.

• Για ελαφρά  
μπλοκαρίσματα  
και λίπη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΡΒΙΔΙΑ

• Σωλήνες με σκληρά 
τοιχώματα.

• Για ελαφρά 
μπλοκαρίσματα, λίπος,  
και ρίζες.

€ 1.050,-

€ 1.550,-



23 RIDGID.COM

Κωδικός 
59143

Κωδικός 
57043

POWER-SPIN+™
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
Η λειτουργία διπλής τροφοδοσίας σας επιτρέπει να μεταβείτε 
γρήγορα ανάμεσα σε περιστροφή ή χειροκίνητα για να σπάσει τα 
εμπόδια γρήγορα.

• Καθαρίζει τις γραμμές αποχέτευσης από τη διάμετρο ¾" έως 1½"  
(20 έως 40 χιλ.).

• Το καλώδιο παραμένει σταθερά στο τύμπανο για να αποφύγετε 
την απομάκρυνση του καλωδίου.

• Το καλώδιο MAXCORE® ανθεκτικό στο κούμπωμα έχει σχεδιαστεί 
για τροφοδοσία με περιστροφή, λειτουργία μέχρι 500 σ.α.λ.

• Η τεχνολογία ενεργοποίησης AUTOFEED® επιτρέπει στο καλώδιο 
να τροφοδοτείται μόνο του.

• Τραβήξτε τη σκανδάλη και γυρίστε το τύμπανο για μια καθαρή 
αποστράγγιση χωρίς να προκληθεί η οποιαδήποτε ακαταστασία.

POWERCLEAR™
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
Το ισχυρό, μικρών διαστάσεων και πολλαπλών χρήσεων μηχάνημα 
απόφραξης αποχετεύσεων PowerClear™ αφαιρεί εμπόδια από 
μπανιέρες, ντους ή νεροχύτες διαμέτρου ¾" (20 χιλ.) έως 1½" (40 χιλ.).
• 2-way AUTOFEED® – τα χέρια σας παραμένουν καθαρά και δεν 

αγγίζουν το σπιράλ κατά την προώθηση και απόσυρση.
• Σπιράλ εσωτερικής ψυχής βαρέος τύπου για μεγάλη διάρκεια ζωής, 

αυξημένη ισχύ και ανθεκτικότητα στο τσάκισμα.
• Το διαφανές κάλυμμα επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει πόσο ακόμη 

σπιράλ έχει μείνει.

ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

€ 255,-€ 72,-
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Κωδικός 
35511

Κωδικός 
37413

KJ-3100
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ
• Για σωλήνες 50 - 250 χιλ.
• Ίσχυρός κινητήρας βενζίνης 16 ίππων.
• Ανθεκτική στη διάβρωση κεφαλής αντλίας ορείχαλκου.
• Βαρούλκο χάλυβα βαρέως τύπου με σωλήνα 61 m x 3/8.
• Πίεση λειτουργίας 205 bar και ροή 21 lt / m για γρήγορο και 

αποτελεσματικό καθαρισμό γραμμών.

KJ-1590 II
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ
• Για σωλήνες 32 - 150 χιλ.
• Ίσχυρός κινητήρας 2,2 kW με προστασία υπερφόρτωσης.
• Αντλία 3 εμβόλων με παλμική δράση.
• Εύχρηστη αποθήκευση καλωδίων.
• Πίεση λειτουργίας 90 bar και ροή 15 l / min για γρήγορη, 

αποτελεσματική λειτουργία & καθαρισμός γραμμών.
• Βαρούλκο από χάλυβα υψηλής πίεσης με εύκαμπτο σωλήνα 

μήκους 20 m x (¼").

€ 3.030,-€ 6.999,-
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Κωδικός 
64423

K-5208
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΑΛ
Δύναμη σε μικρό πακέτο
• Κινητήρας 1240 Watt, τμηματικό σπιραλ 7/8" (22 χιλ.) και 1¼" (32 χιλ.) στις 700 στροφές (RPM).
• 71% μικρότερο μέγεθος και 35% μικρότερο βάρος από συγκρίσιμη μηχανή τμηματικού 

σπιράλ RIDGID®.
• Καθαρίζει σωληνώσεις διαμέτρου από 50 έως 200 χιλ, έως απόσταση 61 μέτρα.

Αποτελεσματικό για ταχύτερη λειτουργία
• Ρύθμιση του συμπλέκτη χωρίς εργαλεία για εφαρμογή των σπιράλ 7/8" (22 mm) και 1¼" (32 mm)
• Σύστημα μεταφοράς για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση των καλωδίων.
• Εργαλείο αποσύνδεσης καλωδίου σπιράλ τύπου Trident για γρήγορη αποσύνδεση των 

σπιράλ (1 εργαλείο, 3 μεγέθη).

Καθαριότητα σε μία βρώμικη δουλειά
• Εσωτερική διαχείριση για να περιορίσετε την ακαταστασία στο χώρο εργασίας.
• Κλειστό τύμπανο μεταφοράς σπιράλ για μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας.
• Πείρος ασφάλισης για να εξασφαλιστεί ότι ο εύκαμπτος σωλήνας  

οδηγού παραμένει στη θέση του.

ΝΕΟ!

K-5208 εργαλειοθήκη

€ 3.130,-
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K-50-6
Κωδικός 

11981

K-50-7
Κωδικός 

11991

K-50-8
Κωδικός 

12001

K-60SP-SE-A25
Κωδικός 

94497

Υποδοχή 
λίπανσης s
(Για απλή 

συντήρηση)

Γρήγορη 
αλλαγή 

σύζευξης

Ενσωματωμένη 
τοποθέτηση των 

εξαρτημάτων 
(Πρακτικό και 

εύκολο στη χρήση)

Ελαστικά καλύματα 
(Για μέγιστη 

σταθερότητα κατά τη 
λειτουργία)

Αξιόπιστη και εύκολη 
η σύνδεση στη χρήση

ΠΡ / ΚΛΕΙΣ / ΕΠΙΣΤ  
Διακόπτης
(για μέγιστη ασφάλεια)

Χειρολαβή συμπλέκτη άμεσης λειτουργίας 
(Τέλειος έλεγχος μέσω καλωδίου.
Το φρένο ταχείας πέδησης εμποδίζει την 
υπέρβαση)

Μονωτική φλάντζα κινητήρα 
(Προστατεύει τον κινητήρα από  
τη βρωμιά)

Εύκαμπτος σωλήνας 
οδηγού

Ανθεκτικό σώμα από χυτοσίδηρο
(Αξιόπιστη και ανθεκτική για

βαριά χρήση)

Ισχυρός αναστρέψιμος  
κινητήρας επαγωγής 

(περιστρέφει το καλώδιο στις 400 σ.α.λ.)

K-50
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΑΛ
• Για σωλήνες 20 - 110 χιλ.
• Το πιο ευπροσάρμοστο καθαριστικό αποστράγγισης RIDGID® ικανό 

να λειτουργήσει τόσο σε μικρές όσο και σε μεγαλύτερες απαιτήσεις.
• Εξαιρετικό για χρήση σε νεροχύτες, ντους και αποχετεύσεις δαπέδων.
• Ο συμπλέκτης καλωδίου άμεσης δράσης μεγιστοποιεί τον έλεγχο του 

χειριστή.
• Δυνατότητα λειτουργίας τριών καλωδίων διαφορετικού μεγέθους 

8 mm, 10 mm και 16 mm.
• Διατίθεται με αναστρέψιμο ηλεκτροκινητήρα 230 V (50 Hz).
• Κινητήρας 300 W περιστρέφει το καλώδιο με 400 σ.α.λ.

K-60SP
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΑΛ
• Για σωλήνες 32 - 150 χιλ.
• Ο συμπλέκτης καλωδίου άμεσης δράσης 

μεγιστοποιεί τον έλεγχο από τον χειριστή.
• Ο κινητήρας 700 W λειτουργεί με ταχύτητα 

600 RPM.
• Παρέχεται με 5 καλώδια 22 mm × 4,6 m, 

5 καλώδια 16 mm × 2,3 m. μεταφορέα 
καλωδίων, εύκαμπτο σωλήνα και τα 
εργαλεία αποσυναρμολόγησης.

€ 1.250,-

€ 1.360,-

€ 1.520,-

€ 1.540,-
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  Σελίδες 18-20

64213 Compact M40 
Σύστημα

Κάμερα SeeSnake Compact2 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία & 
φορτιστή

64208 Compact C40 
Σύστημα

Κάμερα SeeSnake Compact C40 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία 
& φορτιστή

48118 Compact2  
Σύστημα

Κάμερα SeeSnake Compact2 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία & 
φορτιστή

40793 microDrain™
D65S Sonde & CA-350

Σύστημα microDrain D65S/CA-350 – 65’ (20 μέτρα) microDrain με 
πομπό + micro CA-350 Οθόνη & Μπαταρία Λιθίου 12 V

40803 microReel™
L100 & CA-350

Σύστημα microReel L100 / CA 350 -100' (30 μέτρα) microReel L100 
με πομπό + micro Οθόνη CA-350 & μπαταρία λιθίου 12 V

40813 microReel™
L100C & CA-350

Σύστημα microReel L100C / CA 350 -100' (30 μέτρα) microReel 
L100C με πομπό + micro Οθόνη CA-350 & μπαταρία λιθίου 12 V

47163 rM200A Max &  
CS6x VERSA™  

Σύστημα κάμερας

Σύστημα rM200A με Οθόνη CS6x + Μπαταρία Λιθίου 5.0 Ah +  
230 V Φορτιστής 

19243 Ανιχνευτης  
Navitrack Scout®

Ανιχνευτής Navitrack Scout με βαλίτσα μεταφοράς + ταμπέλες 
σήμανσης + 4 μπαταρίες τύπου C.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΙΚΟΤΟΜΗΣΗΣ Σελίδες 11-13
44878 600-I Ηλεκτρικός 

Βιδολόγος Χειρός
230 V ½ - 1¼" με αντάπτωρα στήριξης και βαλίτσα μεταφοράς

44933 690-I Ηλεκτρικός 
Βιδολόγος Χειρός

230 V ½ - 2" με αντάπτωρα στήριξης και βαλίτσα μεταφοράς

13191 300AAC Βιδολόγος 300 πλήρες, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal,  
Αυτόματη λίπανση

50697 300 Compact Βιδολόγος 300 Compact, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal

20215 1233-3" Βιδολόγος 1233, 1/8 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Universal

26107 1224-4" Βιδολόγος 1224, ¼ - 4", 230 V, 50 Hz Induction (BSPT)

ΚΑΜΨΗ & ΚΟΠΗ Σελίδες 14
42468 Υδραυλικός Κουρμπαδόρος 

HBO382
Κουρπαδόρος μονής σιαγόνας, 3/8 - 2"

42473 Υδραυλικός Κουρμπαδόρος 
HBO382E

Κουρπαδόρος μονής σιαγόνας, 3/8 - 2"

36518 Υδραυλικός Κουρμπαδόρος HB382 Κουρπαδόρος διπλής σιαγόνας, 3/8 - 2"

39243R Υδραυλικός Κουρμπαδόρος 
HB382E

Κουρπαδόρος διπλής σιαγόνας, 3/8 - 2"

26641 Δισκοπριονο μεταλλου ξηρας 
κοπης 590 L

Ξηράς Κοπής Δίσκος 230 V, 50 Hz

ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σελίδες 15
26721 Αδαμαντοφόρο 

Εργαλείο HC-2W
HC-2W, Εργαλείο χειρός Ξηράς & Υγρής κοπής, 230 V, PRCD

34511 RB-3W Κινητήρας RB-3W Κινητήρας Ξηράς & Υγρής κοπής, 230 V, PRCD

34501 RB-3W Εργαλείο 
Διάτρησης

RB-3W Κινητήρας, 230 V + Βάση κινητήρα + Σετ αγκύρωσης

35091 RB-214/3 Εργαλείο 
Διάτρησης

RB-214/3 Κινητήρας, 230 V + Βάση κινητήρα + Σετ αγκύρωσης + 
Κλειδιά

46783 Δοχείο νερού 10 l / 6 bar

59198 RP 240 RP 240 Εργαλείο-Σετ με σιαγόνες τύπου V15-22-28 (χαλκού)

59158 RP 241 RP 241 Εργαλείο-Σετ με σιαγόνες τύπου V15-22-28 (χαλκού)

ΔΟΚΙΜΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  Σελίδες 16-17
40043 micro CA-25  

Κάμερα Επιθεώρησης
38758 micro CL-100  

Αυτοεπιπεδούμενο Laser "Σταυρός"

36848 micro CA-150  
Κάμερα Επιθεώρησης

37438 micro HM-100  
Μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας

55903 micro CA-350  
Κάμερα Επιθεώρησης

36158 micro LM-100  
Αποστασιόμετρο

63888 micro CA-350x  
Κάμερα Επιθεώρησης

37423 micro DM-100  
Ψηφιακό πολύμετρο

36163 micro CD-100  
Ανιχνευτής διαρροής αερίου

37428 micro DM-100  
Ψηφιακό πολύμετρο

36798 micro IR-200  
Υπέρυθρο θερμόμετρο χωρίς επαφή

RP 219 ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΠΡΕΣΑΡΊΣΜΑΤΟΣ 19 KN
69073 χωρίς σιαγώνες
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 + με κεφαλή για μήτρες R + RF16-20-25 μήτρες

ΣΕΤ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ RP 350 & RP 351

64053 Κεφαλή + Βαλίτσα + κοπτικό 13/16

64058 Κεφαλή + Βαλίτσα + κοπτικό  1- 5/8

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΟΠΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  Σελίδες 8-10, 12
70003 PC 116 Ηλεκτρικος κοφτης σωληνων

57018 C15/22 15 & 22 mm C-Style χαλκοσωλήνα

60668 C28 28 mm C-Style χαλκοσωλήνα

55098 B-500 Φορητή φρέζα σωλήνων με κεφαλή κοπής στις 30°, 230 V

49303 B-500 Φορητή φρέζα σωλήνων με κεφαλή κοπής στις 37,5°, 230 V

55093 B-500 Φορητή φρέζα σωλήνων με κεφαλή κοπής στις 45°, 230 V

ΚΛΕΙΔΙΑ  Σελίδες 10
42478 – STRAPLOCK Λαβή σωλήνων (80-220 χιλ.)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  Σελίδες 14
54358 Επαγγελματική 

Εργαλειοθήκη
Σετ. Διαστάσεις (M x Π x Y): 56.4 x 46.5 x 85.9, βάρος 16.2 kg, 
χωρητικότητα: 106.5 lt, 180 kg.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  Σελίδες 21-26
71742 K-40AF Μηχάνημα με αυτοτροφοδότη (AUTOFEED) + Οδηγό σωλήνα + 

βραχίονα στήριξης, καλώδιο με αναστολέα C-13IC-SB, 5/16" 
(8 χιλ.) × 35' (10,7 μέτρα) σε εσωτερικό τύμπανο

28098 K-400AF w/C32 IW Μηχάνημα με γάντια καθαρισμού RIDGID + αυτοτροφοδότης 
(AUTOFEED) + C-32 IW 3/8" (10 χιλ.) × 75' (23 μέτρα) καλώδιο 
συμπαγούς πυρήνα + Σετ εργαλείων Τ-260

28103 K-400AF w/C45 IW Μηχάνημα με γάντια καθαρισμού RIDGID + αυτοτροφοδότης 
(AUTOFEED) + C-45 IW ½" (12 χιλ.) × 75' (23 μέτρα) καλώδιο 
συμπαγούς πυρήνα + σετ εργαλείων Τ-260

36033 K-45AF Μηχάνημα με C-1IC, 5/16" (8 χιλ.) × 25' (7,6 μέτρα) καλώδιο με 
εσωτερικό πυρήνα και τύμπανο

36043 K-45AF-5 Μηχάνημα με C-1IC, 5/16" (8 χιλ.) × 25' (7,6 μέτρα) καλώδιο με 
εσωτερικό πυρήνα και τύμπανο + C-6, 3/8" (10 χιλ.) × 25' (10,7 μέτρα) 
καλώδιο με εσωτερικό πυρήνα και τύμπανο + T-250, Σετ πέντε 
τεμαχίων για καλώδιο 3/8" (10 χιλ.) + Βαλίτσα μεταφοράς

64268 K9-102 GLOBAL FlexShaft, 1¼" έως 2" (32 - 50 χιλ.) 
Περιλαμβάνονται: 50' (15,2 μέτρα) από ¼" (6 χιλ.) καλώδιο και θήκη 
εξαρτημάτων

64278 K9-204 GLOBAL FlexShaft, 2" έως 4" (50 - 100 χιλ.) 
Περιλαμβάνονται: 70' (21,3 μέτρα) από 5/16" (8 χιλ.) καλώδιο και 
θήκη εξαρτημάτων

57043 POWER-SPIN+™ Χειροκίνητο περιστρεφόμενο με σπειρωειδή εξάρτημα

59143 POWERCLEAR™ Μηχάνημα καθαρισμού ¾" έως 1½" (20 χιλ-40 χιλ.), 230 V

37413 KJ-3100 Πιεστικό νερού με παλμό - H-111 and H-112 ¼" NPT Ακροφύσια 
+ H-38 με εύκαμπτο σωλήνα 200’ (61 μέτρα) × 3/8" ID Jet Hose + 
50' (15 μέτρα) × 3/8" εύκαμπτος σωλήνας + FV-1 Βαλβίδα ποδός + 
Εργαλείο καθαρισμού ακροφυσίων + HW-30 ραβδο πλυσίματος + 
Ακροφύσιο κοπής ριζών + HF-4 Σωλήνας γρήγορης σύνδεσης

35511 KJ-1590 II Ηλεκτρικό πιεστικό νερού με ακροφύσιο πρόωσης ¼" +  
Ακροφύσιο διείσδυσης ¼" + 20 m × ¼" σωλήνα

64423 K-5208 Αποφρακτικό τμηματικού σπιράλ 230 V w/C10

11981 K-50-6 Μηχάνημα με αντάπτωρα Α-17-Α & σετ καλωδίου Α-30

11991 K-50-7 Μηχάνημα με αντάπτωρα Α-17-Β & σετ καλωδίου Α-30

12001 K-50-8 Μηχάνημα με αντάπτωρα Α-17-Α + Α-17-Β & σετ καλωδίου Α-30

94497 K-60SP-SE-A25 Μηχάνημα με γάντια χειρισμού RIDGID, καλώδιο σετ Α-61 +  
Καλώδιο Α-62 +Καλώδιο Α-25 & σετ εξαρτημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το RIDGID.com/warranty 

FULL LIFETIME 
WARRANTY

Κατά ελλατωματικών υλικών και 
της εργασίας.

ΠΡΕΣΕΣ  Σελίδες 2-7
RP 350 ΠΡΕΣΑ ΣΥΣΦΊΞΗΣ

67123 RP 350-C, χωρίς σιαγόνες + αντάπτωρα 
καλωδίου

69813 RP 350-C + M15-22-28

69088 RP 350-B, χωρίς σιαγόνες + Li Io 69823 RP 350-B + M15-22-28

R1 351 ΠΡΕΣΑ ΣΥΣΦΊΞΗΣ

67263 RP 351-C, χωρίς σιαγόνες + αντάπτωρα 
καλωδίου

69833 RP 351-C + M15-22-28

67228 RP 351-B, χωρίς σιαγόνες + Li Io 69843 RP 351-B + M15-22-28
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Καταχώρησε το εργαλείο σου στο
RIDGID Link™ App

RIDGID.EU/SIGNUP

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

Γραφείο Ελλάδας και Κύπρου
Τηλ: 0030 698 6655733
RIDGID.greece@emerson.com 
RIDGID.com

Αποκτήστε αποκλειστικές ενημερώσεις προϊόντων και
προωθήσεις με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο:

Ακολούθησε ΜΑΣ

Η RIDGID® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των 
προϊόντων αυτής χωρίς ειδοποίηση ή τροποποίηση της βιβλιογραφίας. Για την πλήρη 
επιλογή των προϊόντων της Ridge Tool, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαλείων της RIDGID 
ή στο RIDGID.com.

© 2021. Τα λογότυπα της RIDGID και της Emerson είναι σήματα καταχωρημένα από 
την Emerson Electric Co. ή των θυγατρικών αυτής, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.  
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ


