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2ABY UMÓWIĆ SIĘ NA DEMONSTRACJĘ, ZAPRASZAMY NA WWW.RIDGID.COM/DEMO

25 mm samopoziomująca 
głowica kamery – łatwa nawigacja 
w małych średnicach

Elastyczny przewód 
prowadzący nowej generacji –  
Ø 6 mm, 30 m długości

Wodoodporna 
klawiatura

Kolorowy 
wyświetlacz LCD

System dokujący – 
monitor może być bardzo 

szybko odłączony

Uchwyt do transport – 
dla łatwego przenoszenia całego 

systemu inspekcyjnego

Wbudowana sonda 
z licznikiem metrów 

FleXmitter

Duża wydajność w kompaktowym, wytrzymałym i lekkiem opakowaniu

• Samopoziomująca kamera dla ostrego,
jasnego obrazu w rurze – obraz jest zawsze 
w pozycji pionowej.

• Kompaktowa, przenośna budowa dla
wygodnego transportu i przechowywania.

• System dokujący dla szybkiego uruchamiania 
w miejscu pracy. 

• Znakomita zwrotność dzięki ulepszonemu
przewodowi prowadzącemu i głowicy kamery.

• Cyfrowe nagrywanie bezpośrednio przez USB
• SeeSnake® HQ™ Software do edycji,

archiwizacji i przygotowania rapartów w
formie drukowanej, na DVD lub online.

• Precyzyjna lokalizacja kamery dzięki
wbudowanej sondzie z licznikiem metrów
FleXmitter®.

• Zintegrowany mikrofon i głośnik.
• Nowa nakładka na monitor posiada funkcje

dodawania pomiarów, daty, godziny

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

GŁÓWNE ZALETY:

NOWOŚĆ

SAMOPOZIOMUJĄCASAMOPOZIOMUJĄCA
MOBILNOŚCMOBILNOŚC

DO INSPEKCJI INSTALACJI OD 40MM DO 150 MM, 
Z OPCJĄ ŁATWEGO NAGRYWANIA.

SYSTEM KAMERY SeeSnake®

INSPEKCJA & LOKALIZACJA Czy wiesz, że…

Narzędzia do inspekcji wizualnej i lokalizacji RIDGID® SeeSnake® i SeekTech® 
standardem wytrzymałości i łatwości użytkowania. Z szerokiego wyboru potęż-
nych kamer, przewodów prowadzących, bębnów i monitorów, system SeeSnake 
spełnia Twoje potrzeby. Każdy z nich jest łatwy w obsłudze i trwały. 

Pełna linia lokalizatorów RIDGID i nadajników SeekTech dostępna jest dla 
szybkiej i dokładnej identyfikacji zakopanych przewodów elektrycznych, rur 
z wodą, rur gazowych, olejowych, telekomunikacyjnych, odpływowych i ka-
nalizacyjnych. Każdy z nich oferuje elastyczność, spełnia różne potrzeby i jest 
idealnym uzupełnieniem kamer RIDGID SeeSnake.

• Wszystkie kamery inspekcyjne RIDGID SeeSnake
współpracują ze wszystkimi monitorami SeeSnake.

• Kamerą SeeSnake można sprawdzić rury od
20 mm do 300 mm.

• Możesz korzystać z tych samych baterii ze-
wnętrznych dla wszystkich monitorów SeeSnake.

• Nowy lokalizator SeekTech SR-24 posiada GPS
oraz technologię Bluetooth ® dla łatwej integracji
z zewnętrznymi urządzeniami przechwytującymi
dane.

                              www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



3 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY WWW.RIDGID.COM

SAMOPOZIOMUJĄCASAMOPOZIOMUJĄCA
WSZECHSTRONNOŚĆWSZECHSTRONNOŚĆ

25 mm 
samopoziomująca 
głowica kamery –  
łatwa nawigacja w 
instalacjach o małej 
średnicy

Wytrzymała 
obudowa bębna –  
RIDGID® do codziennego 
użytkowania

Zintegrowany 
wózek 
transportowy –  
zawiera uchwyt 
i pas do łatwego 
przenoszenia

System dokowania 
monitora –  
współpracuje z 
monitorami RIDGID® 
CS6

Pojemnik –
Wygodny sposób 
przechowywania 
narzędzi 

DO INSPEKCJI INSTALACJI OD 40MM DO 200MM Z WYŚWIETLANIEM 
OBRAZU ZAWSZE W POZYCJI PIONOWEJ.

SYSTEM KAMERY SeeSnake®  rM200

Łączy w sobie mobilność 
i wszechstronność, aby 
Twoje inspekcje były łatwe i 
skuteczne
Monitor CS6Pak ma te same funkcje co 
CS6 i jest kompatybilny ze wszystkimi 
bębnami kamer SeeSnake®. CS6Pak jest 
zaprojektowany do dokowania na bębnie 
Compact 2, a CS6 łatwo montuje się do 
uchwytu dokującego SeeSnake® Max 
rM200.

SEESNAKE 
SYSTEM KAMERY COMPACT  & CS

SEESNAKE 
SYSTEM KAMERY rM200  & CS

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

Nr kat. 
48118

Nr kat. 
47163

23.526 Zł

32.677 Zł

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700
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ZACISKA DO 108 MM…
TERAZ Z NOWYM  
MINI NARZĘDZIEM!

30% MNIEJSZA
17% LŻEJSZA

WYMIENNE 
ŹRÓDŁO ZASILANIA 

(kabel/bateria)

31% DŁUŻSZY CYKL 
SERWISOWANIA 

(42.000 cykli)

• RP340 jest kompatybilna ze szczękami
RIDGID oraz innych producentów.

WCZEŚNIEJSZA RP 330

ZACISKANIECzy wiesz, że…

Tylko RIDGID® mogło stworzyć narzędzie do zaciskania du-
żych średnic, ktore posiada rozmiary i wagę mini narzędzia! 
Pomimo, że nowa zaciskarka jest o 30% mniejsza i 17% 
lżejsza, to nadal oferuje taką samą niezawodną wydajność 
z 31% dłuższym okresem użytkowania oraz wyjątkową zdol-
ność do wykorzystania zarowno z zasilaniem przewodowym 
lub bateryjnym w tym samym narzędziu!

• RP 340 posiada najlżejszą na świecie konstrukcję
uchwytu pistoletowego

• Możesz zaoszczędzić ogromne pieniędze na
obsługę ponieważ RP 340 oferuje najdłuższy
przedział serwisowy 42.000 cykli.

• Możesz użyć RP 340 albo jako urządzenia
sieciowego lub zasilanego z baterią.

                              www.interglobal.pl    tel. 33 8191700
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108

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY WWW.RIDGID.COM

ZACISKARKA 
RP 340-B & RP 340-C

RP 340-B 
Nr kat. 

43238

RP 340-C 
Nr kat. 

43283

DO 108 MM PRZY 
UŻYCIU MINI 
NARZĘDZIA

ŁATWA OBSŁUGA 
JEDNĄ RĘKĄ

30% MNIEJSZA
17% LŻEJSZA

WIĘCEJ ŹRÓDEŁ 
ZASILANIA, BEZ 
NIESPODZIANEK

BEZ PRZERW W 
MIEJSCU PRACY

WYMIENNE ŹRÓDŁO 
ZASILANIA 

(kabel/bateria)

ZAOSZCZĘDŹ 
PIENIĄDZE

DŁUGIE 
UŻYTKOWANIE

31% DŁUŻSZY CYKL 
SERWISOWANIA 

(42.000 cykli)

CYKLE  
KONTROLOWANE  

MIKRO - PROCESOREM

18 V BATERIA LITOWA 
ORAZ ŁADOWARKA

SUPER JASNE 
OŚWIETLENIE

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

5.717 Zł

5.057 Zł

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



6ABY UMÓWIĆ SIĘ NA DEMONSTRACJĘ, ZAPRASZAMY NA WWW.RIDGID.COM/DEMO

MICRODRAIN™ 
D30 & CA-300 •  
D65 SONDE & CA-300

MICROREEL™ 
L100 & CA-300

LOKALIZATOR NAVITRACK SCOUT® 

• Dla instalacji od 30 - 75 / 100 mm*.
• Do 90° od średnicy 40 mm.
• 10 m (D30) / 20 m (D65) kabla.
• Jeden akumulator w komplecie.

* Mniejszy zakres średnic dla CA-300, większy dla monitora SeeSnake.

• Dla instalacji od 40 - 100 / 125 mm*.
• Pokonuje 90°kolanka o średnicy od 50 mm.
• 30 m przewodu prowadzącego.
• 512 Hz nadajnik.
• Dostępny z licznikiem metrów lub bez

niego.
• Jeden akumulator w komplecie.

• RIDGID® Scout® pozwala na łatwą lokalizację głowic kamery i sond.
• Łatwo wskazać dokładnie gdzie jest problem, co pozwala na szybką

naprawę.
• Eliminuje domysły dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i mapie.
• Lekki i łatwy w obsłudze lokalizator.
• Do wyszukiwania nadajników o częstotliwości 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
• Automatyczny pomiar głębokości położenia nadajnika.

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

D30&CA-300 
Nr kat. 

40783
D65&CA-300 

Nr kat. 
40793

L100&CA-300 
Nr kat. 

40803

Nr kat. 
19243 7.415 Zł

8.296 Zł

11.892 Zł 14.588 Zł

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



7 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY WWW.RIDGID.COM

LOKALIZATOR NAVITRACK SCOUT® 

Czy wiesz, że…
• Maszyna K-45 posiada dwukierunkowy

AUTOFEED, dzięki czemu czyszczenie
instalacji jest szybkie, czyste i proste.

• Każda maszyna segmentowa RIDGID
posiada sprzęgło szybkiego działania, co
maksymalizuje kontrolę operatora.

• Maszyny bębnowe RIDGID mają wysoki
moment obrotowy, aby szybko i skutecznie
usuwać przeszkody.

• RIDGID oferuje szeroki wybór noży i spr
ężyn do czyszczenia instalacji.

CZYSZCZENIE 
INSTALACJI
Narzędzia do czyszczenia instalacji 
RIDGID®, począwszy od narzędzi ręcznych, 
bębnowych / segmentowych po przepy-
charki ciśnieniowe, dostarczają niezawod-
ne działanie od dziesięcioleci.

K-40AF

K-400AF

• Do instalacji o średnicach do 75 mm.
• 175 W silnik obraca sprężynę z

prędkością 240 obr/min.
• Nadaje się idealnie do obsługi jedną

ręką dzięki wężowi prowadzącemu z
autoposuwem.

• Pneumatyczny wyłącznik nożny.

• Do instalacji o średnicach do 110 mm.
• Najbardziej przenośne urządzenie

RIDGID® do czyszczenia instalacji.
• Teleskopowy uchwyt pozwala na

łatwe przechowywanie i transport.
• Zintegrowany wózek transportowy

pozwala na łatwe przemieszczanie do
i z miejsca pracy.

• Ogranicznik momentu obrotowego
pozwala zredukować potencjalne
wypadanie sprężyny.

• Silnik o mocy 380 W obraca sprężynę
z prędkością 165 obr/min.

K-400AF w/C45IW 
Nr kat. 

28103

Nr kat. 
71742 3.210 Zł

K-400AF w/C32IW 
Nr kat. 

28098 4.116 Zł

4.397 Zł

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

DRAIN GUN 
K-45AF

• Do instalacji o średnicach do 75 mm.
• Dwukierunkowy autoposuw.
• Zmienna prędkość obrotowa 0-600 obr/min.
• Zestaw K-45AF-5 zawiera walizkę, dodatkową

sprężynę oraz zestaw narzędzi.

K-45AF 
Nr kat. 

36033 1.391 Zł
K-45AF-5 

Nr kat. 
36043 1.845 Zł

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



8ABY UMÓWIĆ SIĘ NA DEMONSTRACJĘ, ZAPRASZAMY NA WWW.RIDGID.COM/DEMO

Smarowniczka 
(Dla konserwacji) 

Szybkoz-
łączka 

Wbudowane 
narzędzia

(praktyczne i 
łatwe w 

obsłudze) 

Gumowe nóżki
(W celu uzyskania mak-

symalnej stabilności 
podczas operacji

Niezawodne i 
łatwe połączenia 

Włącznik do przodu/  
wyłączony/do tyłu 
(Dla maksymalnego  
bezpieczeństwa)

Sprzęgło natychmiastowego działania
(perfekcyjna kontrola nad sprężyną.  
Szybki hamulec zapobiega przekroczeniom)

Izolacyjna uszczelka silnika 
(Chroni silnik przed  
zanieczyszczeniami)

Wąż  
prowadzący

Wytrzymały korpus żeliwny
(niezawodny i wytrzymały dla 

ciężkich zastosowań) 

 Mocny, odwracalny silnik 
indukcyjny 

(Obraca sprężynę z prędkością  
400 obrotów na minutę)

• Do instalacji o średnicach do 110 mm.
• Najbardziej wszechstronne urządzenie RIDGID® do czyszczenia instalacji dla dużych

i małych prac.
• Idealny do czyszczenia zlewów, wanien i odprowadzeń z natrysków.
• Sprzęgło natychmiastowego działania zapewnia maksymalną kontrolę nad sprężyną.
• Możliwość pracy z trzema rożnymi rozmiarami sprężyn: 8 mm, 10 mm & 16 mm.
• Dostępny z silnikiem indukcyjnym 230 V (50 Hz).
• Silnik indukcyjny.

K-50
K-50-6
Nr kat. 

11981 4.705 Zł

K-50-7
Nr kat. 

11991 5.145 Zł

K-50-8
Nr kat. 

12001 5.717 Zł

• Do instalacji o średnicach do 150 mm.
• Sprzęgło natychmiastowego działania.
• Silnik o mocy 700 W obraca sprężynę z prędkością 520 obr/min.
• Wyposażone w 5 sprężyn 22 mm × 4,6 m, 5 sprężyn 16 mm ×

2,3 m; kosz, wąż prowadzący i narzędzia.

• Do instalacji o średnicach do 250 mm.
• Najbardziej efektywna maszyna jaką oferuje RIDGID®.
• Idealna do wycinania korzeni i usuwania dużych zatorów.
• Duża prędkość obrotowa – 710 obrotów na minutę, wyrożnia to

urządzenie.
• Pionowa rama posiada solidne koła na łożyskach kulkowych.

K-60SP

K-1500SP

K-60SP-SE-A25
Nr kat. 

94497 5.497 Zł

K-1500SP A SE
Nr kat. 

45317 12.564 Zł

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



9 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY WWW.RIDGID.COM

Włącznik do przodu/
wyłączony/do tyłu
(Dla maksymalnego  
bezpieczeństwa)

Izolacyjna uszczelka silnika 
(Chroni silnik przed  
zanieczyszczeniami)

• Do instalacji o średnicy do 250 mm.
• Mocny silnik 16KM; 4-suwowy.
• Odporna na korozję głowica pompy z kutego mosiądzu.
• Stalowy bęben do prac przy dużym obciążeniu z wężem 61 m o średnicy ⅜”.

• Do instalacji o średnicy do 150 mm.
• Silnik o dużej mocy 2,2 kW z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
• Pompa 3-nurnikowa o działaniu pulsacyjnym.
• Rzeczywiste ciśnienie robocze 80 bar i przepływ 15 l pozwala szybko i

skutecznie przepychać linie.
• Wytrzymały bęben stalowy z wężem o długości 20 m.

KJ-3100 
Z WĘŻEM

KJ-1590 II 
MASZYNA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Nr kat. 
37413 22.438 Zł

Nr kat. 
35511 10.672 Zł

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



10

600-I & 690-I

ABY UMÓWIĆ SIĘ NA DEMONSTRACJĘ, ZAPRASZAMY NA WWW.RIDGID.COM/DEMO

Odlewana obudowa 
wzmocniona włóknem 

szklanym zapewnia 
wytrzymałość.

PRZENOŚNA RĘCZNA GWINCIARKA

GWINTOWANIE Czy wiesz, że…

”Często musimy dokonywać napraw istniejących instalacji w starszych 
budynkach – i prawie zawsze konieczne jest w nich gwintowanie rur. Na-
wet jeśli bardziej nowoczesne techniki są preferowane, gwintownice są 
niezbędne do łączenia rur stalowych w instalacjach gazowych lub wodnych.”

Dirk Peytier - właściciel firmy hydraulicznej oraz Krajowy Przewodniczący 
Federacji Handlowej Monterów Instalacji Centralnego Ogrzewania, 
Sanitarnych, Klimatyzacji i Pokrewnych Branż w Brukseli.

• Z gwintownicami RIDGID® można przygotować
szeroką gamę rur dla niezliczonych zastosowań:
czarne ocynkowane i powlekane plastikiem rury,
miedziane*, ze stali nierdzewnej, IMC i ciężkie
przewody, pręty.

• Można ciąć rury do 12” przy użyciu gwintownicy
RIDGID® 700 przy zasilaniu obcinaka model
258XL?

* Po dodaniu rowkarek rolkowych 916 i 918

ZESKANUJ STRONĘ 

ABY ZOBACZYĆ WIDEO

              
www.interglobal.pl    tel. 33 8191700
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600-I 690-I

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY WWW.RIDGID.COM

Uformowanym uchwyt i 
wyprofilowana rękojeść 
zapewniają optymalną kontrolę.

Śruba w obudowie 
pozwala na szybką 
wymianę szczotek.

2-szczękowy wspornik dla 
zwiększenia bezpieczeństwa 
w czasie pracy.

System szybkiego zwalniania pomaga 
uniknąć dodatkowych kłopotów 
podczas instalacji i zdejmowania 
głowicy (tylko 690-I).

Gwintowanie jest teraz 
szybsze i łatwiejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej.

GWINCIARKA RĘCZNA GWINCIARKA RĘCZNA

Nr kat. 
44878 2.795 Zł Nr kat. 

44933 3.956 Zł

Otwarte

Pierścień 
prowadzący

Zamknięte

Otwarte

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700
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300 
COMPACT

• ⅛” – 2” (do 4” z gwintownicą 141 z przekładnią zębatą).
• Najbardziej mobilna i wszechstronna gwinciarka RIDGID®.
• Samodzielny system smarowania z regulacją przepływu.
• Łatwa do transportowania i szybka do ustawienia ze stojakiem model 250.
• Najbardziej wszechstronna gwinciarka na rynku.
• Potężne 1700 W do stałego użytku.
• Dostarczana z głowicami do 2”, gradownikiem, obcinakiem i 5 l oleju do gwintowania.

Nr kat. 
50697 14.078 Zł

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



13 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY WWW.RIDGID.COM

1224-4”
• Gwinciarka do 4”.
• Standardowo wyposażona w dwie głowice umożliwiające

gwintowanie w zakresie 2” do 4”, zestaw noży, rozwiertak,
obcinak oraz 5 l oleju RIDGID.

26.926 ZłNr kat. 
26107

1233-3”
• Jedna z najlżejszych i najszybszych gwinciarek do 3” na

świecie.
• Zakres gwintowania do 3”; w zestawie z obcinakiem,

gradownikiem i 5 l oleju RIDGID® do gwintowania.

Nr kat. 
13191 14.078 Zł

Nr kat. 
20215 18.350 Zł

300AAC
• ⅛” – 2” (do 4” z gwintownicą 141 z przekładnią zębatą).
• Wydajność sprawdzona od 40 lat.
• Mobilność i wszechstronność w kompaktowym rozmiarze.
• Idealna do użytku z rowkarkami rolkowymi RIDGID®.
• Dostarczana w zestawie umożliwiającym gwintowanie od ⅛”

do 2” wraz z nożami, gradownikiem, obcinakiem oraz systemem
olejenia model 330 wraz z 5 l oleju RIDGID.

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700



14ABY UMÓWIĆ SIĘ NA DEMONSTRACJĘ, ZAPRASZAMY NA WWW.RIDGID.COM/DEMO

Czy wiesz, że…
• Gietarek RIDGID® można używać w temperaturze

roboczej od -10 do 50° C.
• Z giętarkami hydraulicznymi RIDGID® można giąć

rury o grubości ścianki od 2,2 mm do 7,6 mm.
• RIDGID 550-1 - Ruch posuwisto-zwrotny dla wyjąt-

kowej wydajności cięcia.
• Wszystkie piły RIDGID są wyposażone w system

zabezpieczający przed przegrzaniem.
• Piła 590-L również posiada blokadę wrzeciona

ułatwiającą wymianę tarczy.

GIĘCIE & CIĘCIE
Precyzja i czas pracy, maksymalna prędkość, zwrot-
ność, przenośność, minimalizacj zmęczenia operato-
ra są na liście kontrolnej każdego profesjonalisty! 
Przez ostatnie dwie dekady, to zawsze RIDGID® 
był wyborem profesjonalistów do gięcia na zimno 
czarnych i ocynkowanych rur stalowych w: 
· Projektach infrastrukturalnych, takich jak balustra-

dy ze stali, schody metalowe, konstrukcje stalowe; 
· Przygotowaniu do ochrony rur, wody i ognia grzew-

cze, instalacje gazowe; 
· Systemy przemysłowe, które wymagają 90 ° gięć,

takie jak kotły parowe, sprężarki gazu, wymienniki 
ciepła.

GIĘTARKA HYDRAULICZNA
Ręczne i elektrohydrauliczne giętarki do precyzyjnego gięcia na 
zimno standardowych rur gazowych do 2”.

HB382
Nr kat. 

36518 4.223 Zł
HB382E
Nr kat. 

39243 7.535 Zł

HBO382
Nr kat. 

42468 6.228 Zł
HBO382E

Nr kat. 
42473 9.757 Zł

RIDGID® 550 zapewnia wytrzymałość i stabilność 
podczas cięcia.

System szybkiego mocowania dla szybkiej pracy. 
Prędkość 1300 RPM optymalizuje trwałość.

PILARKA POSUWNO-ZWROTNA
550-1

PIŁA DO CIĘCIA NA SUCHO
590L

Nr kat. 
16341 2.770 Zł Nr kat. 

26641 3.147 Zł

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700
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Zakres średnic: 10-132 mm. Zakres średnic: 10-162 mm.

WIERTNICE
HC-2W / RB-3W

HC-2W
Nr kat. 

26721 3.077 Zł
RB-3W Motor

Nr kat. 
34511 4.354 Zł

RB-3W System wiertnicy
Nr kat. 

34501 7.037 Zł

Zakres średnic: 10-200 mm. Zakres średnic: 10-350 mm.

RB-208/3
Nr kat. 

33411 8.797 Zł
RB-214/3

Nr kat. 
35091 12.317 Zł

SYSTEM WIERTNICY
RB-208/3 / RB-214/3

HYDRONETKA
• Stalowy zbiornik o pojemności: 10 l. Ciśnienie: 6 barów.
• Pompa, wąż oraz mocowania.

Nr kat. 
46783 737 Zł

Czy wiesz, że…

• Podczas wiercenia na sucho otworów o średnicy
powyżej 82mm, zalecane jest użycie wiertła prowa-
dzącego (52566).

• Podczas wiercenia w bardzo twardych materiałach
(np. płytkach)zalecane jest nawiercanie z użyciem
wymiennych końcówek.

WIERCENIE
Systemy wiertnic RIDGID® HC-2W i RB-3W pomogą 
uporać się z każdą pracą, czy to z wierceniem w 
twardych lub miękkich materiałach, na mokro lub 
sucho, małych lub dużych średnic.

RIDGID® RB-208/3 & RB-214/3 oznaczają wysoki 
zakres precyzyjnych systemów wiercenia wzmoc-
nionymi wiertłami diamentowymi w betonie, asfal-
cie, kamieniu i innych materiałach.

www.interglobal.pl    tel. 33 8191700
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Informacje dla zamówień 
INSPEKCJA & LOKALIZACJA  Strony 2-3, 6

48118 System Compact2 Zestaw Compact2 z monitorem CS6Pak + 230 V 4.0 
zaawansowana bateria litowa + 230 V ładowarka

47163 System rM200 Max 
& CS6

Zestaw rM200 Max z monitorem CS6 + 230 V 4.0 zaawansowana 
bateria litowa + 230 V ładowarka

40783 microDrain™
D30 & CA-300

System microDrain D30/CA-300 – 30’ (10 m) microDrain z kamerą 
micro CA-300 & 3.7 V bateria litowa

40793 microDrain™
D65 Sonde & CA-300

System microDrain D65S/CA-300 – 65’ (20 m) microDrain z
sondą + kamera micro CA-300 & 3.7 V bateria litowa

40803 microReel™
L100 & CA-300

System microReel L100 reel / CA-300 – 100’ (30 m) microReel
L100 z sondą + kamera micro CA-300 & 3.7 V bateria litowa

19243 Lokalizator Navitrack 
Scout

Lokalizator Navitrack Scout z walizka do przenoszenia+ znaczniki 
powierzchniowe i zacisk + 4 baterie typu C

GWINTOWANIE Strony 10-13

44878 Gwinciarka  
ręczna 600-I

230 V ¹⁄₂ - 1¼” ze wspornikiem i walizką do przenoszenia

44933 Gwinciarka  
ręczna 690-I

230 V ¹⁄₂ - 2” ze wspornikiem i walizką do przenoszenia

50697 300 Compact Gwinciarka model 300 Compact , ¹⁄₈ - 2”,
230 V, 25 - 60 Hz 

13191 300AAC Gwinciarka model 300, ¹⁄₈ - 2”,
230 V, 25 - 60 Hz, automatyczne smarowanie

20215 1233-3” Gwinciarka Model 1233, ¹⁄₈ - 3”, 
230 V, 50 - 60 Hz Universal

26107 1224-4” Gwinciarka Model 1224, ¹⁄₄ - 4”,
230 V, 50 Hz Indukcyjny (BSPT)

GIĘCIE & CIĘCIE Strony 14

42468 Giętarka hydrauliczna
HBO382

Giętarka z otwartym skrzydłem, ³⁄₈ - 2”

42473 Giętarka hydrauliczna
HBO382E

Giętarka z otwartym skrzydłem, ³⁄₈ - 2”

36518 Giętarka hydrauliczna
HB382

Giętarka z zamkniętym skrzydłem, ³⁄₈ - 2”

39243 Giętarka hydrauliczna
HB382E

Giętarka z zamkniętym skrzydłem, ³⁄₈ - 2”

16341 Pilarka
550-1

Piła posuwno-zwrotna o mocy 1.200W (230 V) z 6” zaciskiem 
łańcuchowym i metalową walizką do przenoszenia

26641 Piła do cięcia na sucho
590L

Piła do cięcia na sucho 230 V 50 Hz

WIERCENIE Strony 15

26721 Ręczna wiertnica 
HC-2W

HC-2W ręczna wiertnica do wiercenia na sucho i mokro,  
230 V, PRCD

34511 RB-3W Motor Silnik systemu RB-3W do wierccenia na sucho i mokro,  
230 V, PRCD

34501 System wiertnicy
RB-3W

Silnik systemu RB-3W + statyw + zestaw kotwiący

33411 System wiertnicy
RB-208/3

Silnik RB-208/3 (230 V) + statyw + zestaw mocujący + klucze

35091 System wiertnicy 
RB-214/3

Silnik RB-214/3 (230 V) + statyw + zestaw mocujący + klucze

46783 Hydronetka 10 l / 6 bar

ZACISKANIE  Strony 4-5

43238 RP 340-B Zaciskarka zasilana baterią – 18 V 2.0 A zaawansowana bateria 
litowa + 230 V ładowarka + walizka do przenoszenia

43283 RP 340-C Zaciskarka zasilana przewoowo – 220 V adapter +  
walizka do przenoszenia

CZYSZCZENIE INSTALACJI  Strony 7-9

71742 K-40AF Maszyna z systemem AUTOFEED + wężem prowadzącym + 
uchwytem montażowym + C-13IC-SB, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 35’ (10,7 m) 
zabezpieczenie przed drgniem sprężyny z bębnem wewnętrznym

28098 K-400AF w/C32 IW Maszyna z rękawicami RIDGID + AUTOFEED + C-32 IW ³⁄₈”  
(10 mm) × 75’ (23 m) sprężyna nawinięta na rdzeń lity +  
zestaw narzędzi T-260 

28103 K-400AF w/C45 IW Maszyna z rękawicami RIDGID + AUTOFEED + C-45 IW ¹⁄₂”  
(12 mm) × 75’ (23 m) sprężyna nawinięta na rdzeń lity +
zestaw narzędzi T-260

36033 K-45AF Maszyna ze sprężyną z redzeniem wewnętrznym C-1IC,  
⁵⁄₁₆” (8 mm) × 25’ (7,6 m) z bębnem wewnętrznym

36043 K-45AF-5 Maszyna ze sprężyną z rdzeniem wewnętrznym C-1IC, ⁵⁄₁₆”  
(8 mm) × 25’ (7,6 m) z bębnem wewnętrznym + C-6, ³⁄₈”  
(10 mm) × 25’ (10,7 m) spężyna z rdzeniem wewnętrznym z 
bębnem wewnętrznym + pięcioczęściowy zestaw narzędzi T-250 
do sprężyny ³⁄₈” (10 mm) + walizka do przenoszenia

11981 K-50-6 Maszyna z adapterem A-17-A + zestaw sprężyn A-30

11991 K-50-7 Maszyna z adapterem A-17-B+ zestaw sprężyn A-30

12001 K-50-8 Maszyna z adapterem A-17A + adapter A-17-B +  
zestaw sprężyn A-30

94497 K-60SP-SE-A25 Maszyna z rękawicą RIDGID + zestaw narzędzi A-61 +  
zestaw sprężyn A-62 + sprężyna i zestaw narzędzi A-25

45317 K-1500SP A SE Maszyna z rękawicą RIDGID + łącznik A-12 + 
wąż prowadzący A-34-12 + zestaw narzędzi SE

37413 KJ-3100 Maszyna impulsowa + dysza H -111i H-112 ¹⁄₄” NPT + bęben 
na wąż H-38 z wężem strumienia wody 200’ (61m) × ³⁄₈” + wąż 
strumienia wody 50’ (15 m) × ³⁄₈” + zawór nożny FV-1 + narzędzie 
do czyszczenia dysz + lanca myjki HW-30 + dysza tnąca Root 
Ranger + wąż z szybkozłączką HF-4

35511 KJ-1590 II Elektryczny przepychacz ciśnieniowy z dyszą napędu ¹⁄₄” +  
dysza penetrująca ¹⁄₄” + wąż 20 m × ¹⁄₄” 

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

DYSTRYBUTOR

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez 
powiadomienia lub zmiany literatury.
W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z 
katalogiem Ridge Tool lub na stronę www.RIDGID.com.

© 2014, 2014, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie 
inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.
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