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Ontstopping
• Ruime keuze bij één leverancier – "The Right Machine for Every Job".
• Het bewijs van innovatie en kwaliteit.

Type
Aantal 

modellen
Lengte*

Pagina
ft m

Handgereedschap
Toiletontstoppers 2 3 - 6 1 - 2 12.4
Grijphaken 1 6 2 12.4
Platte stalen reinigingsveer 10 25 - 100 7,6 - 30 12.4
Handspinners 4 25 - 35 7,6 - 11 12.5

Gootsteenmachines
K-45AF 2 25 7,6 12.6
K-40 1 35 11 12.8

Trommelmachines
Capaciteit tot 4" (110 mm) 7 50 - 75 15 - 23 12.10
Capaciteit tot 8" (200 mm) 5 75 - 100 23 - 30 12.14
Capaciteit tot 10" (250 mm) 4 75 - 100 23 - 30 12.16

Segmentveermachines
Capaciteit tot 4" (110 mm) 4 Tot 100 Tot 30 12.18
Capaciteit tot 6" (150 mm) 4 Tot 150 Tot 46 12.20
Capaciteit tot 10" (250 mm) 4 Tot 300 Tot 91 12.22

Segmentstangmachines
Capaciteit tot 24" (600 mm) 2 Tot 500 Tot 150 12.26

Hogedruk-rioolreinigers
Capaciteit tot 6" (150 mm) 2 65 - 100 20 - 33 12.28
Capaciteit tot 10" (250 mm) 1 200 61 12.32

Gereedschap — — — 12.34

Veren — — — 12.36
* Standaardleiding, lengte zoals geleverd. Zie cataloguspagina voor meer informatie.
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Handgereedschap Pagina

Toiletontstoppers 12.4

Grijphaken 12.4

Platte stalen reinigingsveer 12.4

Handspinners 12.5

Gootsteenmachines

Gemakkelijk draagbaar, compact en lichtgewicht

Trommelmachines
Levert een hoog koppel om obstakels 
te verwijderen

• Vermogen en koppel.

• Eigenschappen waardoor de veer wordt 
ontzien.

• Hoge wendbaarheid.

Leidingmaat
Toepassing Model Pagina

duim mm

3⁄4 tot 21⁄2
3⁄4 tot 21⁄2

20 - 75 
20 - 75

Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en 
doucheleidingen.

K-45AF 
K-40

12.6 
12.8

Leidingmaat
Toepassing Model Pagina

duim mm

11⁄2 tot 4 40 - 110 Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en 
doucheleidingen, urinoirs, spoelbakken, ventilatiekanalen en 
vloerafvoerleidingen.

K-400 12.10

3⁄4 tot 4 20 - 110 Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en 
doucheleidingen, urinoirs, spoelbakken, ventilatiekanalen en 
vloerafvoerleidingen.

K-3800 12.12

3 tot 8 75 - 200 Zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen, leidingen voor de handel 
en industrie.

K-750 12.14

3 tot 10 75 - 250 Zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen, leidingen voor de handel 
en industrie.

K-7500 12.16
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Segmentveermachines
Specifiek ontworpen voor leidingen met een grote 
diameter

• Kracht en snelheid bij de veerbewaking.

• Lichtgewicht en draagbaar.

Segmentstangmachines
Specifiek ontworpen voor leidingen met een grote 
diameter

Hogedruk-rioolreinigers
Hogedruk-rioolreinigers zijn bij uitstek geschikt voor het reinigen van met vet, modder of zeepresten verstopte leidingen

Leidingmaat
Toepassing Model Pagina

duim mm

3⁄4 tot 4 20 - 110 Wastafels in badkamers en toiletten, gootstenen, badkuip- en 
doucheleidingen, urinoirs, spoelbakken, ventilatiekanalen en 
vloerafvoerleidingen.

K-50 12.18

11⁄4 tot 6 30 - 150 Gootsteenleidingen, ventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen. K-60SP 12.20

2 tot 10 50 - 250 Zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen, leidingen in handel en 
industrie.

K-1500SP 12.22

2 tot 10 50 - 250 Zijdelingse- en hoofdafvoerleiding, leidingen in handel en 
industrie, aangedreven door benzinemotor voor afgelegen 
plaatsen.

K-1500G 12.24

Leidingmaat
Toepassing Model Pagina

duim mm

8 tot 24 200 - 600 Werk aan rechte hoofdleidingen in gemeenten, instellingen en 
industriële complexen.

K-1000 12.26

Leidingmaat
Toepassing Model Pagina

duim mm

11⁄4 tot 6 30 - 150 Gootsteen-/vloer-/secundaire afvoerleidingen. KJ-1590 II 12.28

11⁄4 tot 6 30 - 150 Gootsteen-/vloer-/secundaire-/zijdelingse afvoerleidingen. KJ-2200 12.30

2 tot 10 50 - 250 Gootsteen-/vloer-/secundaire-/zijdelingse-/
hoofdafvoerleidingen.

KJ-3100 12.32
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Toiletontstoppers Gereedschap van hoge kwaliteit, leverbaar in lengte van 3' (1 m) en 6' (2 m), om 
verstoppingen in de toiletafvoer snel en veilig te verhelpen. Kenmerken:

• Afscherming van vinyl om het porselein te beschermen.

•  Nieuwe, duurzame, knikbestendige veer met kern van 1⁄2" (12,7 mm) die met 
samengedrukte wikkelingen is omwikkeld.

• Grote, ergonomische handgrepen.

• Gaat gemakkelijk door watersparend toilet.

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht Std. 

verpak.
Verv. 
Verenlb. kg

59787 K-3 Toiletontstopper van 3' (1 m) met bolvormige 
avegaar

41⁄2 1,9 6 –

59797 K-6 Toiletontstopper van 6' (2 m) met bolvormige 
avegaar

51⁄2 2,5 6 60362

Grijphaak Model K-5 grijphaak
• Voor het terughalen van stenen, gereedschap en voorwerpen.

• Vergroot uw bereik met 6' (2 m), zelfs bij de diepste sifons.

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

59190 K-5 Grijphaak 5 2,3

Rioollint Platte stalen reinigingsveer uit een stuk
• Maten en gewichten zijn van toepassing op riool- en afvoerleidingen met een 

diameter tot 8" (200 mm) en een lengte tot 100' (30,4 m).
• Houder inbegrepen, met uitzondering van model van 25' (7,6 m).
• Alle modellen zijn voorzien van een handgreep en een speerpunt aan het ene uiteinde 

en van een kogelrol aan het andere uiteinde.

Catalogusnr. Modelnr.
Beschrijving

Leidingcapaciteit Gewicht
Breedte Dikte Lengte

duim mm duim mm ft. m duim mm lb. kg
62530 E-2724 25 7,6 3⁄4 t/m 

11⁄2
20 tot en 
met 40

3 1,4
62535 E-2725 1⁄2 12 1⁄16 2 50 15,2 6 2,7
62540 E-2726 75 22,8 9 4,1
62545 E-2727 100 30,4 12 5,4
62555 E-2729 50 15,2 2 tot 

en 
met 4

50 tot en 
met 110

8 3,6
3⁄4 20 1⁄16 2   

62565 E-2731 100 30,4 18 8,2
62595 E-2737 50 15,2 4 tot 

en 
met 6

110 tot 
en met 

150

16 7,3
3⁄4 20 1⁄8 3   

62605 E-2739 100 30,4 34 15,4
62615 E-2741 50 15,2 4 tot 

en 
met 8

110 tot 
en met 

200

22 10,0
1 25 1⁄8 3   

62625 E-2743 100 30,4 45 20,4
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Power Spin met AUTOFEED®

Kwik-Spin®-handspinner met AUTOFEED®

• Product voor lichte toepassingen, in afvoerleidingen tot 11⁄2" (40 mm).
• Comfortabele handgreep vereist minder inspanning.
• Uitgerust met 1⁄4" x 25' (6,3 mm x 7,6 m) Maxcore-veer met rechte avegaar.
• Automatische 2-wegveerinvoer (AUTOFEED®) voor schone handen en een schone werkrui-

mte.

• Voor het reinigen van leidingen van maximaal 11⁄2" (40 mm).
• Trek aan de trekker en draai aan de hendel, of monteer de handspinner op een boormachine 

met variabel toerental (links- / rechtsom) voor extra vermogen.
• Veer wordt automatisch in de leiding gevoerd.
• Geen vuil werk. Uw handen raken de veer niet aan.
• Uitgerust met 1⁄4" x 25' (6,3 mm x 7,6 m) veer met rechte avegaar.

K-25-handspinner Voor afvoerleidingen van ¾" tot 1½" (20 mm tot 40 mm)
Het Model K-25 handspinner biedt de beste kwaliteit en wordt al vele jaren aanbevolen door 
professionals. Dit gereedschap is ideaal voor gebruikers die hoge eisen stellen. Kenmerken:

• Eersteklas, nauwkeurig bewerkte spankop met 3 klauwen om de veren stevig vast te zetten. 
De veren zijn in een handomdraai los te maken.

• Geribde handgreep uit spuitgegoten aluminium voor extra grip.
• Centrifugaal gegoten, eenvoudig te reinigen kunststof trommel die niet kan indeuken of 

roesten.
• Leverbaar als model met bolvormige avegaar en bewegende avegaar. 5⁄16" x 25' 

(8 mm x 7,6 m) knikvaste veer met een met vinyl omwikkelde kern.
• Goed uitgebalanceerd voor een comfortabele bediening.
• Trommelinhoud: 5⁄16" x 25' (8 mm x 7,6 m).
• Gaat door reukafsluiters en bochten in gootstenen, badkuipen, drinkfonteintjes, wasbakken, 

urinoirs, standpijpen enz.

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Diameter x lengte Gewicht

duim x ft. mm x m lb. kg
58890 K-25-BP Handspinner met C-1IC veer voor bolvormige avegaar 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

58895 K-25 DH Handspinner met C-2IC veer voor bolvormige avegaar 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Diameter x lengte Gewicht Std. 

verpak.duim x ft. mm x m lb. kg
41348 Kwik-Spin Handspinner met C-1IC veer voor bolvormige avegaar 1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3.5 1,6 6

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Diameter x lengte Gewicht Std. 

verpak.duim x ft. mm x m lb. kg
41408 Power Spin Handspinner met rechte avegaar  1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 5 2,2 24

42163 MaxCore®-veer MaxCore®-vervangingsveer  1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3 1,4 1
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Catalogusnr.
Modelnr. Beschrijving

Gewicht

110 V (UK) 230 V* lb. kg

37338 36033 K-45AF Machine met: 
– C-1 veer met kern van 5⁄16" x 25' (8 mm x 7,6 m), met binnentrommel

13.8 6,5

37343 36043 K-45AF-5 Machine met:
– C-1 veer met kern van 5⁄16" x 25' (8 mm x 7,6 m), met binnentrommel
– C-6 veer van 3⁄8"  x 25' (10 mm x 10,7 m), met binnentrommel
– T-250, vijfdelige gereedschapset voor veer van 3⁄8" (10 mm)
– C-6429 draagkoffer

34 15,4

*230 V-eenheden uitgerust met CEE 7/17 Euro-stekker

Voor afvoerleidingen van 3⁄4" tot 21⁄2" (20 tot 75 mm)
• Uitstekend geschikt voor het reinigen van dunne leidingen. Ontstopt verstopte 

wastafel- en gootsteenleidingen, urinoirs en badkuip-/doucheafvoerleidingen.
– Gebruik een veer van 1⁄4" (6 mm) voor leidingen van ¾"  tot 1½" (20 tot 40 mm). 
– Gebruik een veer van 5⁄16" (8 mm) voor leidingen van ¾"  tot 1½" (20 tot 40 mm). 
– Gebruik een veer van 3⁄8" (10 mm) voor leidingen van 1¼" tot 2½" (30 tot 75 mm). 
• Met de geavanceerde automatische 2-wegveerinvoer (AUTOFEED®) houdt u uw 

handen en de werkruimte schoon: de veer wordt uitgeschoven en ingetrokken door 
een hendel te bedienen.

• Lichtgewicht, gemakkelijk te gebruiken, geen installatie nodig.
• Elektrische aandrijfeenheid met variabele snelheid: 0 - 600 omw/min.
• Tweedelige bus met draaivergrendeling en verwisselbare binnentrommel.
– Veren zijn handig te verwisselen: eenvoudig om de veer af te stemmen op de klus.
– De binnentrommel voorkomt lekkage van water en zorgt ervoor dat de veer in de 

trommel vrijwel niet kan kantelen.
– De trommels zijn levenslang schokbestendig en roestvrij.
• 50' (15 m) veer van 5⁄16" (8 mm), of 35' (11 m) veer van 3⁄8" (10 mm).
• Inclusief RIDGID®-afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

Met Model K-45AF worden 
verstopte afvoerleidingen in 
badkuipen snel ontstopt. Schuif 
de veer in en uit zonder de 
draairichting van de motor te 
veranderen

Dankzij de veer van 3⁄8" (10 mm) van 
Model K-45AF-5 wordt de capaciteit van 
de machine vergroot tot afvoerleidingen 
van 2½" (75 mm)

K-45AF 
gootsteenmachine
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Veren met kern

• Met vinyl afgeschermde binnenkern om te 
voorkomen dat de kern aan de veer vastroest: 
langere levensduur van veer.

• Omwikkeld met samengedrukte wikkelingen voor 
meer sterkte.

• Bestand tegen knikken, kan bochten en sifons 
passeren.

• Biedt goede flexibiliteit en ontstoppingskracht 
aan het uiteinde van de veer.

Bovenstaande K-45AF-5 bevat de T-250 
gereedschapsset met:

– T-203 bolvormige avegaar.
– T-217 bewegende avegaar.
– T-205 C-vormige snijkop.
– A-13 ontkoppelingspen.
– T-210 schopvormige snijkop.

De veren zijn snel en gemakkelijk te verwisselen 
dankzij de trommelvoorkant en de binnentrommel

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
68917 K-45 binnentrommel
89410 C-6429 Draagkoffer
76817 C-6 verenset, incl. binnentrommel, krachtarm voor C-6 veer, T-250 gereedschapsset
98072 C-6IC verenset, inclusief: binnentrommel, C-6IC veer, krachtarm, T-250 

gereedschapsset
23908
23913

A-45AF Trommelvoorkant en AUTOFEED-eenheid 
Vervangend AUTOFEED-element

41937
70032

–
–

RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen 
RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen

Veren

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Trechtervormige 
avegaar

50647 S-1 15' (4,6 m) met trechtervormige avegaar 21⁄4 1,0

50652 S-2 25' (7,6 m) met trechtervormige avegaar 31⁄2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) met trechtervormige avegaar 5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Bolvormige  
avegaar

62225 C-1 25' (7,6 m) met bolvormige avegaar 31⁄2 1,6
56782 C-1IC 25' (7,6 m) kern met bolvormige avegaar 4 1,8
89400 C-21 50' (15,2 m) kern met bolvormige avegaar 7 3,2
56792 C-13IC 35' (10,7 m) kern met bolvormige avegaar 51⁄2 2,5

Bewegende 
avegaar

62235 C-2 25' (7,6 m) met bewegende avegaar 31⁄2 1,6
56787 C-2IC 25' (7,6 m) kern met bewegende avegaar 4 1,8
89405 C-22 50' (15,2 m) met bewegende avegaar 7 3,2
56797 C-23IC 35' (10,7 m) kern met bewegende avegaar 51⁄2 2,5

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 62245 C-4 25' (7,6 m) met mannelijke koppeling 41⁄2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) met bolvormige avegaar 81⁄4 3,8
62260 C-6 35' (10,7 m) met mannelijke koppeling 81⁄4 3,8
96037 C-6IC 35' (10,7 m) kern met mannelijke koppeling 81⁄2 4,0

Gereedschap – Geschikt voor veren C-4, C-6 en C-6IC

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Vervangingsblad(en)

62990
62995
63000

T-201
T-202
T-203

Rechte avegaar, 5" (125 mm) lang
Bolvormige avegaar, B.D. 11⁄8" (30 mm)
Bolvormige avegaar, B.D. 7⁄8" (22 mm)

– 
– 
–

54837
63005

T-204
T-205

C-vormige snijkop, 1" (25 mm)
C-vormige snijkop, 13⁄8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Trechtervormige avegaar,  
3" (80 mm) lang

–

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Schopvormige snijkop, 1" (25 mm)
Schopvormige snijkop, 13⁄8" (35 mm)
Schopvormige snijkop, 13⁄4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

Snijkop met 4 bladen, 1" (25 mm)
Snijkop met 4 bladen, 13⁄8" (35 mm)
Snijkop met 4 bladen, 13⁄4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Bewegende avegaar,  
4" (110 mm) lang

–

55457 T-225 Terughaalavegaar –

52812
 

52817
 

52822

T-230
 

T-231
 

T-232

Heavy-Duty C-vormige snijkop,  
2" (50 mm)
Heavy-Duty C-vormige snijkop,  
21⁄2" (65 mm)
Heavy-Duty C-vormige snijkop,  
3" (80 mm)

92815
 

92820
 

92835

48482 T-250 Gereedschapsset, bestaat uit:
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

–

(Modellen C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC en C-23IC)
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Voor afvoerleidingen van 3⁄4" tot 21⁄2" (20 tot 75 mm)
Het Model K-40 gootsteenmachine is ideaal voor de reiniging van kleine 
zijafvoerleidingen van 3⁄4"  tot 21⁄2" (20 tot 75 mm). 

  • Gebruik een veer van 1⁄4" (6 mm) voor leidingen van ¾" tot 1½" (20 tot 40 mm). 

• Gebruik een veer van 5⁄16" (8 mm) voor leidingen van ¾" tot 1½" (20 tot 40 mm). 

• Gebruik een veer van 3⁄8" (10 mm) voor leidingen van 1¼"  tot 2½" (40 tot 75 mm). 

De K-40 bevindt zich direct op vloerhoogte of het aanrechtblad en is ook op zijn 
kant te zetten voor een gemakkelijke toegang tot met water gevulde gootstenen en 
badkuipen. Met de K-40 blijft de werklocatie vrijwel schoon dankzij de gepatenteerde 
geleidingsslang met automatische 2-wegveerinvoer (AUTOFEED®). De ronddraaiende 
veer wordt volledig in het apparaat opgerold zodat er geen sprake is van rondspattend 
water.

• De stille inductiemotor van 175 W levert voldoende koppel om zelfs de lastigste 
verstoppingen te verwijderen.

• De eersteklas veer met kern die met samengedrukte wikkelingen is omwikkeld, 
combineert sterkte en flexibiliteit om het knikken van de veer tegen te gaan.

• Het tweedelige trommelhuis met bajonetsluiting is schok- en corrosiebestendig en de 
binnentrommel en veer in de haspel zijn goed bereikbaar.

• Dankzij het speciale ontwerp van de binnenkant van de trommel kan de veer vrijwel 
niet kantelen in de trommel en is lekken van de trommel nagenoeg uitgesloten.

• Met de automatische 2-wegveerinvoer (AUTOFEED®)  kan de reinigingsveer worden 
uitgeschoven en ingetrokken door bediening van een hendel, zodat u en de werkrui-
mte schoon blijven.

• Inclusief RIDGID®-afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

K-40 gootsteenmachine

Model K-40AF

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
71742 K-40AF Machine met: 

– AUTOFEED
– Geleidingsslang
– Montagebeugel
–  C-13IC-SB, Speedbump-veer van 5⁄16" x 35' (8 mm x 10,7 m) 

met binnentrommel

33 15

Model K-40AF in verticale stand
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Model K-40 verlicht het werk en houdt 
de werklocatie schoon.

Bij de wastafel: druk de hendel in om de veer in de afvoer 
te leiden. De combinatie van de unieke geleidingsslang en 
AUTOFEED® zorgt ervoor dat u zich volledig op het probleem kunt 
richten.

In de badkuip: compact ontwerp met een gemakkelijke toegang 
tot moeilijk te bereiken ruimtes, zoals badkuipen en gootstenen 
in onderkasten, terwijl de veer wordt vrijgehouden van alle 
afwerklagen.

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
26558 A-40G AF AUTOFEED-eenheid en geleidingsslang voor K-40, inclusief montagebeugel
23913 – Vervangend AUTOFEED-element
71757 A-40G Geleidingsslang
72702 A-40B Montagebeugel
71847 – Krachtarm
68917 – Binnentrommel
76597 – Bovenste geheel met rollagerhuis
76817 – C-6 verenset, inclusief binnentrommel, 

C-6 veer, spanhendel, T-250 gereedschapsset
98072 – C-6IC verenset, inclusief binnentrommel, 

C-6IC veer, spanhendel, T-250 gereedschapsset
41937 
70032

– 
–

RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen 
RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen

Veren

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht
lb. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Trechtervormige 
avegaar

50647 S-1 15' (4,6 m) met trechtervormige avegaar 21⁄4 1,0
50652 S-2 25' (7,6 m) met trechtervormige avegaar 31⁄2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) met trechtervormige avegaar 5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Bolvormige  
avegaar

62225 C-1 25' (7,6 m) met bolvormige avegaar 31⁄2 1,6
56782 C-1IC 25' (7,6 m) kern met bolvormige avegaar 4 1,8
89400 C-21 50' (15,2 m) met bolvormige avegaar 7 3,2
56792 C-13IC 35' (10,7 m) kern met bolvormige avegaar 51⁄2 2,5
95847 C-13ICSB Speedbump-veer met kern van 35' (10,7 m) met 

bolvormige avegaar
51⁄2 2,5

Bewegende 
avegaar

62235 C-2 25' (7,6 m) met bewegende avegaar 31⁄2 1,6
56787 C-2IC 25' (7,6 m) kern met bewegende avegaar 4 1,8
89405 C-22 50' (15,2 m) met bewegende avegaar 7 3,2
56797 C-23IC 35' (10,7 m) kern met bewegende avegaar 51⁄2 2,5

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 62245 C-4 25' (7,6 m) met mannelijke koppeling 41⁄2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) met bolvormige avegaar 81⁄4 3,8
62260 C-6 35' (10,7 m) met mannelijke koppeling 81⁄4 3,8
96037 C-6IC 35' (10,7 m) kern met mannelijke koppeling 81⁄2 4,0

Gereedschap – Geschikt voor veren C-4, C-6 en C-6IC

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Vervangingsblad(en)

62990
62995
63000

T-201
T-202
T-203

Rechte avegaar, 5" (125 mm) lang 
Bolvormige avegaar, B.D. 11⁄8" (30 mm) 
Bolvormige avegaar, B.D. 7⁄8" (22 mm)

– 
– 
–

54837
63005

T-204
T-205

C-vormige snijkop, 1" (25 mm) 
C-vormige snijkop, 13⁄8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Trechtervormige avegaar, 3" (80 mm) 
lang

–

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Schopvormige snijkop, 1" (25 mm) 
Schopvormige snijkop, 13⁄8" (35 mm) 
Schopvormige snijkop, 13⁄4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

Snijkop met 4 bladen, 1" (25 mm) 
Snijkop met 4 bladen, 13⁄8" (35 mm) 
Snijkop met 4 bladen, 13⁄4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Bewegende avegaar, 4" (110 mm) lang –

55457 T-225 Terughaalavegaar –

52812
 

52817
 

52822

T-230
 

T-231
 

T-232

Heavy-Duty C-vormige snijkop,  
2" (50 mm) 
Heavy-Duty C-vormige snijkop,  
21⁄2" (65 mm) 
Heavy-Duty C-vormige snijkop,  
3" (80 mm)

92815
 

92820
 

92835

48482 T-250 Gereedschapsset, bestaat uit: 
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

–
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Voor afvoerleidingen van 11⁄2" tot 4" (30 tot 110 mm)

Model K-400 biedt verschillende unieke gebruiksvriendelijke functies waarmee 
de lastigste ontstoppingswerkzaamheden eenvoudig en probleemloos 
verlopen. Model K-400 heeft een verzorgd uiterlijk en is bij uitstek geschikt 
voor afvoerontstoppingsbedrijven, loodgieters, onderhoudsafdelingen van 
overheidsinstellingen en andere faciliteiten en bedrijven voor vastgoedbeheer. 

• Gebruik een veer van 3⁄8" (10 mm) voor leidingen van 11⁄2" tot 3" (40 tot 75 mm). 
• Gebruik een veer van 1⁄2" (12 mm) voor leidingen van 3" tot 4" (50 tot 110 mm). 
• Geïntegreerd verrijdbaar frame om het toestel gemakkelijker te transporteren. Grote 

Heavy-Duty wielen die gemakkelijk over oneffenheden en tegen trappen op rijden.
• Geïntegreerde telescopische handgreep die kan worden uitgetrokken tijdens het 

transport. 
• Veercontrolesysteem dat ervoor zorgt dat de trommel stopt met draaien wanneer het 

blad vast komt te zitten in een verstopping. Dit beperkt het risico van een gekantelde 
veer in de trommel en helpt de gebruiker te bepalen wanneer een verstopping wordt 
bereikt.

• Veer met massieve kern: een stevige, volledig omwikkelde (IW), knikbestendige veer 
van 3⁄8" (10 mm) of 1⁄2" (12 mm). 

• AUTOFEED: deze, als accessoire leverbare, gepatenteerde automatische veerinvoer 
voert de veer in en uit de afvoerleiding. Als u de draairichting van de AUTOFEED 
omdraait, wordt de veer teruggevoerd in de trommel.

Technische beschrijving

• Trommelinhoud: 100' (30,5 m) veer met een diameter van 3⁄8" (10 mm) of 75' (22,5 m) 
veer met een diameter van 1⁄2" (12 mm).

• Motor: de 380 W, 230 V motor roteert de veer met een toerental van 165 omw/min.
• Gewicht (alleen machine): 45 lbs. (20,4 kg).
• Afmetingen: lengte 21" (53 cm), 24" (61 cm) met AUTOFEED, hoogte 23" (58,5 cm), 

breedte 17" (43,2 cm).
Alle machines van Model K-400 worden geleverd met RIDGID®-afvoerontstopper-
handschoenen, handleiding en instructievideo.

K-400 trommelmachine

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
27028 K-400 met 

C-32 IW
K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen 
– C-32 IW 3⁄8" x 75' (10 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern 
– T-260 gereedschapsset, inclusief: 
    – T-202 bolvormige avegaar
    – T-205 C-vormige snijkop
    – T-211 schopvormige snijkop
    – A-13 ontkoppelingspen

68 31

28098 K-400 AF 
met C-32 

IW

K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen 
– AUTOFEED 
– C-32 IW 3⁄8" x 75' (10 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern 
– T-260 gereedschapsset

79 36

27033 K-400 met 
C-45 IW

K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen 
– C-45 IW 1⁄2" x 75' (12 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern 
– T-260 gereedschapsset

81 37

28103 K-400 AF 
met C-45 

IW

K-400 machine met RIDGID-afvoerontstopper-handschoenen 
– AUTOFEED 
– C-45 IW 1⁄2" x 75' (12 mm x 23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met massieve kern 
– T-260 gereedschapsset

93 42

Model K-400 met AUTOFEED®
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Veren met volledig omwikkelde massieve kern (IW)

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 87577 C-31IW IW-veer van 50' (15 m) 18 8,2

87582 C-32IW IW-veer van 75' (23 m) 26 11,8
87587 C-33IW IW-veer van 100' (30 m) 34 15,4
91037 – Reparatie-uiteinde voor IW-veer van 3⁄8" (10 mm) 0.5 0,2

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
 ) 87592 C-44IW IW-veer van 50' (15 m) 27 12,2

87597 C-45IW IW-veer van 75' (23 m) 39 17,7
91042 – Reparatie-uiteinde voor IW-veer van 1⁄2" (12 mm) 0.6 0,3

Gereedschap – Geschikt voor C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW en C-45IW

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Vervangingsblad(en)
62990 T-201 Rechte avegaar, 5" (125 mm) lang —
62995 T-202 Bolvormige avegaar, B.D. 11⁄8" (30 mm) —
63000 T-203 Bolvormige avegaar, B.D. 7⁄8" (22 mm) —
63005 T-205 C-vormige snijkop, 13⁄8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Trechtervormige avegaar, 3" (80 mm) lang —

63030 T-207 Spiraalvormige snijkop, 11⁄4" (32 mm) 97840
63020 T-208 Spiraalvormige snijkop, 11⁄2" (40 mm) 97895
63025 T-209 Spiraalvormige snijkop, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Schopvormige snijkop, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Schopvormige snijkop, 13⁄8" (35 mm) 97825
63040 T-212 Schopvormige snijkop, 13⁄4" (45 mm) 92850

63045 T-213 Snijkop met 4 bladen, 1" (25 mm) 97795
63050 T-214 Snijkop met 4 bladen, 13⁄8" (35 mm) 97910
63055 T-215 Snijkop met 4 bladen, 13⁄4" (45 mm) 97915

63060 T-216 Kettingklopper, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Bewegende avegaar, 4" (110 mm) lang —

49002 T-260 Gereedschapsset [3⁄8" (10 mm) - K-400], bestaande uit:
– T-202 bolvormige avegaar
– T-205 C-vormige snijkop
– T-211 schopvormige snijkop
– A-13 ontkoppelingspen

—

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
41937 – RIDGID afvoerontstopper-handschoenen, leder 1⁄2 0,2

70032 – RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen 1⁄2 0,2

59230 A-13 Ontkoppelingspen voor 3⁄8" en 1⁄2" veer – –

26773 – K-400 AUTOFEED-eenheid 2 0,9

27048 – K-400 trommeleenheid 10 4,5

92607 – 3⁄8" x 1⁄2" gereedschapsadapter 1⁄2 0,2

92682 – 3⁄8" x 1⁄2" adapter voor bewegende avegaar 1⁄2 0,2

92687 – Koppeling 1⁄2" gereedschap voor bewegende avegaar 1⁄2 0,2

26778 – Geleidingsslang 2 0,9

51317 C-9 Geleider voor sifons/stankafsluiters 5 2,2

Voor C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, 
C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 en alle 
IW-veren

GEREEDSCHAP BEVESTIGEN

GEREEDSCHAP VERWIJDEREN

SCHUIF IN ELKAAR

STEEK DE PEN GOED IN
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Voor afvoerleidingen van 3⁄4" tot 4" (20 tot 110 mm)

• Een krachtige, gemakkelijk te transporteren, veelzijdige machine voor het reinigen 
van afvoerleidingen binnenshuis. Snel op te stellen, geschikt voor het reinigen van 
gootsteenafvoerleidingen, vloerafvoerleidingen en ventilatiekanalen.

• Sterke, schokbestendige, corrosievaste, gegoten veertrommel. De helling van 
de trommel is instelbaar voor een optimale veerinvoerhoek. De binnentrommel 
beschermt tegen het kantelen van de veer in de trommel.

• Snel te openen veertrommel met ingebouwde handvatten om de vervanging en het 
transport van de veer te vergemakkelijken

• De maximale trommelcapaciteit bedraagt 100' (30,5 m) voor een doorlopende veer 
van 3⁄8" (10 mm) of 90' (27 m) voor een doorlopende veer van 1⁄2" (12 mm).

– Gebruik een veer van 3⁄8" (10 mm) voor leidingen van 11⁄2" tot 3" (40 tot 75 mm), tot een 
lengte van 100' (30,5 m).

– Gebruik een veer van 1⁄2" (12 mm) voor leidingen van 2" tot 4" (50 tot 110 mm), tot een 
lengte van 90' (27 m).

• De optionele trommel voor sifons bevat tot 50' (15 m) veer van 5⁄16" (8 mm) of veer van 
1⁄4" (6 mm). 

– Ideaal voor de reiniging via sifons/stankafsluiters van 3⁄4" tot 11⁄2" (20 tot 40 mm).
• Krachtige universele motor van 175 W voor veeraandrijving met 240 omw/min. 

Wanneer de veer de blokkering raakt, schakelt de motor automatisch over naar een 
lager toerental om meer kracht en bedieningsgemak te verschaffen.

• Gereedschap is in een handomdraai op de veer te bevestigen.
• Inclusief een Heavy-Duty AUTOFEED®-systeem (alle modellen, uitgezonderd uitvoering 

met alleen machine).
• Inclusief RIDGID® lederen afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Gewicht
61502 K-3800 K-3800 machine met RIDGID-handschoenen 42 19,0
61482 K-3800 

met C-32
K-3800 machine met: 
– AUTOFEED 
– C-32, veer van 3⁄8" x 75' (10 mm x 23 m) 
– T-202 bolvormige avegaar 
– T-205 C-vormige snijkop 
– T-211 schopvormige snijkop 
– A-13 ontkoppelingspen 
–  RIDGID lederen afvoerontstopper-

handschoenen

71 32,2

61487 K-3800 
met C-45

K-3800 machine met: 
– AUTOFEED 
– C-45, veer van 1⁄2" x 75' (12 mm x 23 m) 
– T-102 trechtervormige avegaar 
– T-142 mesbladsnijkop 
– T-107 schopvormige snijkop 
– A-12 ontkoppelingspen 
–  RIDGID lederen afvoerontstopper-

handschoenen

83 37,7

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

55002 A-380 Standaardtrommel voor 
veer van 3⁄8" (10 mm) en 
1⁄2" (12 mm)

121⁄2 5,6

55007 A-381 Sifontrommel voor veer 
van 5⁄16" (8 mm) en 
1⁄4" (6 mm)

121⁄2 5,6

55012 A-381-A Sifontrommel met veer 
met binnenkern (IC) 
van 25' x 5⁄16" (7,6 m x 
8 mm) met bolvormige 
avegaar

161⁄2 7,5

41937 – RIDGID 
afvoerontstopper-
handschoenen, leder

1⁄2 0,2

70032 – RIDGID 
afvoerontstopper-
handschoenen, PVC

1⁄2 0,2

59230 A-13 Ontkoppelingspen voor 
veer van 3⁄8" (10 mm)

1⁄2 0,2

59225 A-12 Ontkoppelingspen voor 
veer van 1⁄2" (12 mm)

1⁄2 0,2

55017 – Transportwagentje 18 8,2
60087 A3800 PF AUTOFEED®-eenheid 73⁄8 3,3

62412 – Geleidingsslangadapter 
voor sifontrommel

31⁄2 1,6

K-3800 trommelmachine
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Gereedschap geschikt voor veren met binnenkern (IC) van 1⁄2" (12 mm)
C-44, C-45 en C-46

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Verv.- 
blad(en)

62850 T-101 Rechte avegaar —

62855 T-102 Trechtervormige avegaar —

62865 T-104 H-vormige snijkop,  
21⁄2" (65 mm)

97800

62870 T-105 Vetsnijkop, 21⁄2" (65 mm) 97920

62875 T-106 Vetsnijkop, 31⁄2" (87 mm) 97925

62880 T-107 Schopvormige snijkop, 
13⁄4" (45 mm)

92850

62930 T-112 Snijkop met 4 bladen,  
13⁄4" (45 mm)

97915

62935 T-113 Snijkop met 4 bladen,  
3" (75 mm)

97910

62940 T-114 Kettingklopper 97985

54842 T-141 Mesbladsnijkop,  
11⁄2" (40 mm)

54847

54852 T-142 Mesbladsnijkop,  
21⁄2" (65 mm)

97800

54992 T-270 Gereedschapsset: 
–  T-102 trechtervormige 

avegaar
– T-142 mesbladsnijkop 
–  T-107 schopvormige 

snijkop
– A-12 ontkoppelingspen

—

92687 Gereedschap voor 
bewegende avegaar,  
1⁄2" (12 mm)

—

Veren voor sifontrommel

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Trechter

50652 S-2 25' (7,6 m) met 
trechtervormige avegaar

31⁄2 1,6

50657 S-3 35' (10,7 m) met 
trechtervormige avegaar

5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
) Bolvormige 

avegaar

56782 C-1IC 25' (7,6 m) kern met 
bolvormige avegaar

4 1,8

56792 C-13IC 35' (10,7 m) met 
bolvormige avegaar

51⁄2 2,5

Bewegende 
avegaar

56787 C-2IC 25' (7,6 m) kern met 
bewegende avegaar

4 1,8

56797 C-23IC 35' (10,7 m) met 
bewegende avegaar

51⁄2 2,5

IW-veren (Integral Wound) 
Veren met bijzonder dichte windingen om de kern waardoor een stevig geheel ontstaat

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

87577 C-31IW IW-veer van 50' (15 m) 18 8,2
87582 C-32IW IW-veer van 75' (23 m) 26 11,8
87587 C-33IW IW-veer van 100' (30 m) 34 15,4
91037 — Reparatie-uiteinde voor 

IW-veer
1⁄2 0,2

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
) 87592 C-44IW IW-veer van 50' (15 m) 18 8,2

87597 C-45IW IW-veer van 75' (23 m) 26 11,8
91042 — Reparatie-uiteinde 

voor IW-veer van 1⁄2" 
(12 mm)

3⁄4 0,3

Voor C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, 
C-46 en alle IW-veren

GEREEDSCHAP BEVESTIGEN

SCHUIF IN ELKAAR

GEREEDSCHAP 
VERWIJDEREN

STEEK DE PEN GOED IN

Veren met kern (IC) 
Goede flexibiliteit en groter reinigingsvermogen aan het uiteinde van de veer

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

37842 C-31 Veer met binnenkern 
(IC) van 50' (15 m)

18 8,2

37847 C-32 Veer met binnenkern 
(IC) van 75' (23 m)

26 11,8

37852 C-33 Veer met binnenkern 
(IC) van 100' (30 m)

34 15,4

51752 T-122 Reparatie-uiteinde 1 0,5

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
)

37857 C-44 Veer met binnenkern 
(IC) van 50' (15 m)

27 12,2

37862 C-45 Veer met binnenkern 
(IC) van 75' (23 m)

39 17,7

37867 C-45HC Veer met holle kern 
van 75' (23 m)

38 17,2

55467 C-46 Veer met binnenkern 
(IC) van 90' (28 m)

47 21,2

59917 T-121 Reparatie-uiteinde 3⁄4 0,8

Gereedschap geschikt voor binnenkern van 3⁄8" (10 mm) en IW-veren van 
3⁄8" (10 mm) en 1⁄2" (12 mm)
C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW en C-45IW

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Verv.- 
blad(en)

62990 T-201 Rechte avegaar,  
5" (125 mm) lang

—

62995 T-202 Bolvormige avegaar, B.D. 
11⁄8" (29 mm)

—

63000 T-203 Bolvormige avegaar, B.D. 
7⁄8" (22 mm)

—

54837 T-204 C-vormige snijkop,  
1" (25 mm)

54832

63005 T-205 C-vormige snijkop,  
13⁄8" (35 mm)

97835

63010 T-206 Trechtervormige avegaar, 
3" (75 mm) lang

—

63015 T-207 Spiraalvormige snijkop, 
11⁄4" (32 mm)

97840

63020 T-208 Spiraalvormige snijkop, 
11⁄2" (40 mm)

97895

63025 T-209 Spiraalvormige snijkop,  
2" (50 mm)

97900

63030 T-210 Schopvormige snijkop,  
1" (25 mm)

97905

63035 T-211 Schopvormige snijkop,  
13⁄8" (35 mm)

97825

63040 T-212 Schopvormige snijkop,  
13⁄4" (45 mm)

92850

63045 T-213 Snijkop met 4 bladen,  
1" (25 mm)

97795

63050 T-214 Snijkop met 4 bladen,  
13⁄8" (35 mm)

97910

63055 T-215 Snijkop met 4 bladen,  
13⁄4" (45 mm)

97915

63060 T-216 Kettingklopper, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Bewegende avegaar,  
4" (110 mm) lang

—

49002 T-260 Gereedschapsset inclusief:  
– T-202 bolvormige avegaar
– T-205 C-vormige snijkop
–  T-211 schopvormige 

snijkop
– A-13 ontkoppelingspen

—
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K-750 trommelmachine

Veer uit de trommel Veer in de trommel

Model K-750 met C-100

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 3" tot 8" (75 mm tot 200 mm)
• Krachtige, op zichzelf staande machine, ideaal voor zijdelingse leidingen. Gemakkelijk 

te transporteren en op te stellen: bevestig een gereedschap en ga aan de slag!
• Automatische veerinvoer om de veer uit te schuiven en in te trekken door bediening 

van een hendel, tot 20' (6 m) per minuut.
• Veelzijdige AUTOFEED®-functie, aan te passen voor veren van 5⁄8" (16 mm) of 3⁄4" 

(20 mm) door een schroevendraaier te verdraaien.
– Aanbevolen 5⁄8" (16 mm) veer voor afvoerleidingen van 3" tot 6" (75 mm tot 150 mm), 

tot een lengte van 150' (48 m).
– Aanbevolen 3⁄4" (20 mm) veer voor afvoerleidingen van 4" tot 8" (110 mm tot 250 mm), 

tot een lengte van 200' (62 m).
• Veer draait met een toerental van 200 omw/min.
• Stevige, corrosiebestendige veertrommel weerstaat ruw gebruik en misbruik. De 

trommel is schokbestendig en eenvoudig te reinigen.
• De trommel bevat tot 100' (30,5 m) veer van 3⁄4" (20 mm) of 125' (35 m) veer van 

5⁄8" (16 mm) en is snel en gemakkelijk te verwijderen.
• Goed uitgebalanceerd ontwerp, waardoor de machine licht aanvoelt. Transportwielen 

vergemakkelijken het inladen in een onderhoudsvoertuig.
• Uitgerust met inductiemotor van 550 W.
• Inclusief RIDGID® PVC afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.
Standaard gereedschapsset van 3⁄4" (20 mm), inclusief:
• T-406 schopvormige snijkop.
• T-407 terughaalavegaar.
• T-411 snijkop van 2" (50 mm).
• T-413 snijkop van 3" (75 mm).
• T-414 snijkop van 4" (110 mm).
Standaard gereedschapsset van 5⁄8" (16 mm), inclusief:
• T-403 snijkop voor P-afsluiters van 3" (75 mm).
• T-407 terughaalavegaar.
• T-406 schopvormige snijkop.
• T-411 snijkop van 2" (50 mm).
• T-413 snijkop van 3" (75 mm).

Uitvoeringen - AUTOFEED

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
230 V

44152 K-750 
met C-75

Machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen, 
AUTOFEED, standaard 3⁄4" (20 mm) gereedschapsset en: C-75, 
75' x 3⁄4" (23 m x 20 mm) veer

206 93,6

44157 K-750 
met 

C-100

Machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen, 
AUTOFEED, standaard 3⁄4" (20 mm) gereedschapsset en: C-100, 
100' x 3⁄4" (30 m x 20 mm) veer

234 106,3

44162 K-750 
met C-27

Machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen, 
AUTOFEED, standaard 5⁄8" (16 mm) gereedschapsset en: C-27, 
75' x 5⁄8" (23 m x 16 mm) veer

182 82,7

44147 K-750 230 V, 50 Hz machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-
handschoenen, 3⁄4" trommelaansluitstuk

104 47,3

115 V
45612 K-750 115 V, 50 Hz machine met RIDGID PVC afvoerontstopper-

handschoenen, 3⁄4" trommelaansluitstuk
104 47,3
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Veren met kern (IC) 
Goede flexibiliteit en groter reinigingsvermogen aan het uiteinde van de veer

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 25' (7,6 m) veer met 
binnenkern (IC)

24 10,9

92465 C-26 50' (15,2 m) veer 
met binnenkern (IC)

43 19,5

92470 C-27 75' (23 m) veer met 
binnenkern (IC)

63 28,6

43647 C-24 100' (30,5 m) veer 
met binnenkern (IC)

84 38,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 25' (7,6 m) veer met 
binnenkern (IC)

30 13,9

92480 C-29 50' (15,2 m) veer 
met binnenkern (IC)

60 27,2

41212 C-75 75' (23 m) veer met 
binnenkern (IC)

93 42,5

41697 C-100 100' (30,5 m) veer 
met binnenkern (IC)

122 55,3

Veren met holle kern

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27HC 75' (23 m) HC-veer 

(met holle kern)
523⁄4 23,9

58192 C-24HC 100' (30,5 m) 
HC-veer  
(met holle kern)

701⁄2 32,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC 75' (23 m) HC-veer 

(met holle kern)
75 34,0

47432 C-100HC 100' (30,5 m) 
HC-veer  
(met holle kern)

100 45,5

Geleiders en trommelaansluitstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
92555 T-458 5⁄8" x 2' (16 mm x 50 mm) 

geleider
2 0,85

92560 T-468 3⁄4" x 2' (20 mm x 50 mm) 
geleider

23⁄4 1,25

44122 — 5⁄8" (16 mm) 
trommelaansluitstuk,  
41⁄2" (114 mm) lang

21⁄2 1,13

44117 — 3⁄4" (20 mm) 
trommelaansluitstuk,  
6" (150 mm) lang

31⁄2 1,59

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
43637 T-458 Trommeleenheid met 

trommelaansluitstuk van  
5⁄8" (16 mm) 

33 15

41982 T-468 Trommeleenheid met 
trommelaansluitstuk van  
3⁄4" (20 mm)

371⁄2 17,0

43642 — AUTOFEED-eenheid 8 3,5

41992 — C-100IC set met gereedschap, 
3⁄4" x 100' (20 mm x 30,5 m)

49032 — Geleidingsslanggeheel voor 
voorzijde

3 1,3

46015 E-453 Inbussleutel — —

41937 — RIDGID lederen 
afvoerontstopper-handschoenen

1⁄2 0,2

70032 — RIDGID PVC afvoerontstopper-
handschoenen

1⁄2 0,2

59360 A-3 Koffer 5 2,3

oz. g
31487 A-7570 Verbindingsstuk voor reparaties, 

5⁄8" (16 mm)
11⁄2 43

92805 A-6582 Mannelijke koppeling,  
5⁄8" (16 mm)

1 28

92810 A-6583 Vrouwelijke koppeling,  
5⁄8" (16 mm)

2 57

31492 A-7571 Verbindingsstuk voor reparaties, 
3⁄4" (20 mm)

2 57

92880 B-6840 Mannelijke koppeling,  
3⁄4" (20 mm)

1 28

92885 B-6841 Vrouwelijke koppeling,  
3⁄4" (20 mm)

2 57

Gereedschap en vervangingsbladen – Geschikt voor veren van 5⁄8” (16 mm) en 3⁄4” (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC en C-100HC

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Vervangings-

blad(en) houder
92485 T-403 Snijkop voor P-afsluiters, 

3" (75 mm)
92835 92900

92490 T-404 Snijkop voor P-afsluiters, 
31⁄2" (87 mm)

92840 92900

92495 T-406 Schopvormige snijkop,  
13⁄4" (45 mm)

92850 92915

92500 T-407 Terughaalavegaar,  
29⁄16" (65 mm)

— —

92505 T-408 Zaagtandsnijkop,  
3" (75 mm)

92890 92915

51762 T-409 Heavy-Duty bolvormige 
avegaar, 13⁄4" (45 mm)

— —

92510 T-411 Dubbele snijkop, 2" (50 mm) 92815 92905
92515 T-412 Dubbele snijkop,  

21⁄2" (65 mm)
92820 92905

92520 T-413 Dubbele snijkop, 3" (75 mm) 92825 92910
92525 T-414 Dubbele snijkop,  

4" (110 mm)
92830 92910

92530 T-416 Dubbele snijkop,  
6" (150 mm)

92855 92910

92535 T-432 Snijkop met 3 bladen,  
2" (50 mm)

92860 92895

92540 T-433 Snijkop met 3 bladen,  
3" (75 mm)

92865 92895

92545 T-434 Snijkop met 3 bladen,  
4" (110 mm)

92870 92895

92550 T-436 Snijkop met 3 bladen,  
6" (150 mm)

92875 92895

Snijdblad

Bladhouder

Koppeling*

Bevestigingsmiddelen*

Compleet trommelgereedschap
*Inclusief koppeling en 
bevestigingsmiddelen

SNELKOPPELVEER EN GEREEDSCHAP
Draai de pen een halve slag naar links of rechts om 

snel een veer of gereedschap aan te sluiten.

VERGRENDELD
Hash-teken "DICHT" uitgelijnd ten 
opzichte van gestempelde "L" op 
koppeling

ONTGRENDELD
Hash-teken "OPEN" uitgelijnd ten opzichte 
van gestempelde "L" op koppeling

De koppeling bestaat uit een roestvaststalen pen en veer. Drevels, steunen of uitzetpennen 
zijn niet nodig

Voor C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC en C-100HC

Schroevendraaier 
Gleuf

Hash-teken
(vergrendelde stand)

Schroevendraaiergleuf

Hash-teken
(ontgrendelde stand)
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Standaard accessoires
T-406 – schopvormige snijkop.
T-407 – terughaalavegaar.
T-411 – dubbele snijkop van 2" (50 mm).
T-413 – dubbele snijkop van 3" (75 mm).
T-414B – dubbele snijkop van 4" (110 mm) - (alleen blad).
T-416B – dubbele snijkop van 6" (150 mm) - (alleen blad).
T-408 – zaagtandsnijkop.
T-403 – snijkop voor P-afsluiters van 3" (75 mm).
T-468 – flexibele geleider van 3⁄4" (20 mm).
Gereedschapskist, inbussleutel, RIDGID PVC 
afvoerontstopper-handschoenen

Bij de 5⁄8" (16 mm) machine-uitrusting (Catalogusnr. 61512) is de T-468 geleider 
vervangen door de T-458 geleider en het 6" (150 mm) blad met dubbele snijkop 
achterwege gelaten.

K-7500 trommelmachine Voor leidingen van 3" tot 10" (75 mm tot 250 mm)

• De prestaties, veerbewaking, duurzaamheid en manoeuvreerbaarheid die door 
professionele gebruikers worden verlangd. Ideaal voor elke lastige klus, zoals wortels, 
tot een lengte van 250' (76 m).

– Aanbevolen 5⁄8" (16 mm) veer voor afvoerleidingen van 3" tot 6" (75 mm tot 150 mm), 
tot een lengte van 250' (76 m).

– Aanbevolen 3⁄4" (20 mm) veer voor afvoerleidingen van 4" tot 10" (110 mm tot 250 mm), 
tot een lengte van 250' (76 m).

• Veer draait met een toerental van 200 omw/min.
• De krachtig en toch stille universele motor van 600 W en transmissiesysteem 

vertragen wanneer de snijkop taaie obstakels tegenkomt.
– Akoestische en visuele signalen aan de gebruiker.
• De binnentrommel en verdeelarm op de kogellager werken samen met het motor-/

transmissiesysteem om het risico op het kantelen van de veer in de trommel te 
verminderen.

• De hoofd- en binnentrommel kunnen niet roesten, scheuren of indeuken en zijn 
eenvoudig schoon te maken voor een professionele uitstraling. De hoofdtrommel 
bevat tot 100' (30,5 m) veer van 3⁄4" (20 mm) of 125' (38 m) veer van 5⁄8" (16 mm).

• Krachtig AUTOFEED®-mechanisme dat beschikt over smeernippels en een open 
ontwerp dat gemakkelijk is te onderhouden. De veer kan met een snelheid van 22'/min 
(6,7 m/min) worden uitgerold en opgerold.

• Rupsopzet die in twee posities kan worden geplaatst voor trappentransport en 
inladen. Dus geen meerkosten voor loopwielen voor het inladen.

• Smal profiel, zodat de machine door badkamerdeuren past.
• In hoogte verstelbare handgrepen voor een uitgebalanceerd transport.
• Inclusief RIDGID® PVC afvoerontstopper-handschoenen en handleiding.

Uitvoeringen – Elektrisch aangedreven

Catalogusnr.
Modelnr. Beschrijving

Gewicht

220 - 240 V lb. kg
61542 K-7500 Machine met trommelaansluitstuk van 3⁄4" (20 mm) en 

standaard accessoires
150 86,2

61522 K-7500 Machine met trommelaansluitstuk van 5⁄8" (16 mm) en 
standaard accessoires

149 67,8

61512 K-7500 
met C-24

Machine, standaard accessoires en veer met kern van  
5⁄8" x 100' (16 mm x 30,5 m)

233 106

61517 K-7500 
met C-100

Machine, standaard accessoires en veer met kern van  
3⁄4" x 100' (20 mm x 30,5 m)

272 123,7
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Veerbewaking en -prestaties –  
Wanneer het gereedschap harde obstakels 
tegenkomt

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
60042 A-7534D Trommeleenheid met 

trommelaansluitstuk van 3⁄4" (20 mm)
31 14

61107 A-7558D Trommeleenheid met 
trommelaansluitstuk van 5⁄8" (16 mm)

30 13,6

60047 A-75DR Trommel alleen 20 9

60032 A-75PF AUTOFEED-eenheid 10 4,5

60037 AUTOFEED-afstandsstukken

41992 C-100 IC-set met gereedschap,  
3⁄4" x 100' (20 mm x 30,5 m)

49032 — Geleidingsslanggeheel voor voorzijde 3 1,3

41937 — RIDGID lederen afvoerontstopper-
handschoenen

1⁄2 0,2

70032 — RIDGID PVC afvoerontstopper-
handschoenen

1⁄2 0,2

59360 A-3 Koffer 5 2,3

oz. g
31487 A-7570 Verbindingsstuk voor reparaties,  

5⁄8" (16 mm)
11⁄2 43

92805 A-6582 Mannelijke koppeling, 5⁄8" (16 mm) 1 28
92810 A-6583 Vrouwelijke koppeling, 5⁄8" (16 mm) 2 57
31492 A-7571 Verbindingsstuk voor reparaties,  

3⁄4" (20 mm)
2 57

92880 B-6840 Mannelijke koppeling, 3⁄4" (20 mm) 1 28
92885 B-6841 Vrouwelijke koppeling, 3⁄4" (20 mm) 2 57

SNELKOPPELVEER EN GEREEDSCHAP
Draai de pen een halve slag naar links of rechts om snel een veer of gereedschap aan te sluiten.

VERGRENDELD hash-teken "DICHT" uitgelijnd ten opzichte van gestempelde "L" op 
koppeling.

ONTGRENDELD hash-teken "OPEN" tegenovergesteld uitgelijnd ten opzichte van gestempelde "L" op 
koppeling.

De koppeling bestaat uit een roestvaststalen pen en veer. Drevels, steunen of uitzetpennen zijn niet nodig.

Schroevendraaiergleuf Hash-teken (vergrendelde stand)
Schroevendraaiergleuf

Hash-teken (ontgrendelde stand)

De motor remt af zodra het 
koppel toeneemt
- Zicht- en hoorbare signalen 

duiden op de toename van 
het koppel

- Verlaagde trommelsnelheid 
biedt meer controle

De veer loopt door de 
samengestelde gebogen 
geleidingsslang
- Gaat het kantelen van de veer 

in de trommel tegen

Veer trekt samen in de richting 
van de binnentrommel
- Biedt extra kracht
- Extra bescherming tegen het 

kantelen van de veer in de 
trommel

Bij normale 
gebruiksomstandigheden

Bij een hoog 
koppel

Veren met kern (IC) 
Goede flexibiliteit en groter reinigingsvermogen aan het uiteinde van de veer

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 25' (7,6 m) veer met 
binnenkern (IC)

24 10,9

92465 C-26 50' (15,2 m) veer 
met binnenkern (IC)

43 19,5

92470 C-27 75' (22,9 m) veer 
met binnenkern (IC)

63 28,6

43647 C-24 100' (30,5 m) veer 
met binnenkern (IC)

84 38,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 25' (7,6 m) veer met 
binnenkern (IC)

30 13,9

92480 C-29 50' (15,2 m) veer 
met binnenkern (IC)

60 27,2

41212 C-75 75' (22,9 m) veer 
met binnenkern (IC)

93 42,5

41697 C-100 100' (30,5 m) veer 
met binnenkern (IC)

122 55,3

Veren met holle kern

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27HC 75' (23 m) HC-veer 

(met holle kern)
523⁄4 23,9

58192 C-24HC 100' (30,5 m) 
HC-veer (met 
holle kern)

701⁄2 32,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC 75' (23 m) HC-veer 

(met holle kern)
75 34,0

47432 C-100HC 100' (30,5 m) 
HC-veer  
(met holle kern)

100 45,5

Geleiders en trommelaansluitstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
92555 T-458 5⁄8" x 2' (16 x 50 mm) 

geleider
2 0,85

92560 T-468 3⁄4" x 2' (20 x 50 mm) 
geleider

23⁄4 1,25

44122 — 5⁄8" (16 mm) 
trommelaansluitstuk,  
41⁄2" (114 mm) lang

21⁄2 1,13

44117 — 3⁄4" (20 mm) 
trommelaansluitstuk,  
6" (150 mm) lang

31⁄2 1,59

Gereedschap en vervangingsbladen – Geschikt voor veren van 5⁄8" (16 mm) en 3⁄4" (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC en C-100HC

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Vervangings-

blad(en) houder
92485 T-403 Snijkop voor P-afsluiters, 

3" (75 mm)
92835 92900

92490 T-404 Snijkop voor P-afsluiters, 
31⁄2" (87 mm)

92840 92900

92495 T-406 Schopvormige snijkop,  
13⁄4" (45 mm)

92850 92915

92500 T-407 Terughaalavegaar,  
29⁄16" (65 mm)

— —

92505 T-408 Zaagtandsnijkop,  
3" (75 mm)

92890 92915

51762 T-409 Heavy-Duty bolvormige 
avegaar, 13⁄4" (45 mm)

— —

92510 T-411 Dubbele snijkop, 2" (50 mm) 92815 92905
92515 T-412 Dubbele snijkop,  

21⁄2" (65 mm)
92820 92905

92520 T-413 Dubbele snijkop, 3" (75 mm) 92825 92910
92525 T-414 Dubbele snijkop,  

4" (110 mm)
92830 92910

92530 T-416 Dubbele snijkop,  
6" (150 mm)

92855 92910

92535 T-432 Snijkop met 3 bladen,  
2" (50 mm)

92860 92895

92540 T-433 Snijkop met 3 bladen,  
3" (75 mm)

92865 92895

92545 T-434 Snijkop met 3 bladen,  
4" (110 mm)

92870 92895

92550 T-436 Snijkop met 3 bladen,  
6" (150 mm)

92875 92895
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Voor afvoerleidingen van 3⁄4" tot 4" (20 mm tot 110 mm)

• Compacte, veelzijdige, machine voor de professional. Geschikt voor drie verschillende 
veermaten: 5⁄16" (8 mm), 3⁄8" (10 mm) en 5⁄8" (16 mm). De perfecte allround machine 
voor gootstenen, douches en vloerafvoerleidingen. Weegt minder dan 40 lbs. (18 kg).

• Uniek, gemakkelijk te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal 
bedieningsgemak:

    – Trek de hendel naar beneden om de veer met 400 omw/min te laten draaien.
    – Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
• Gebruikt veersegmenten van 5⁄8" (16 mm), reinigt leidingen van 11⁄4" tot 4" (32 mm tot 

110 mm) tot een lengte van 100' (30 m).
    – C-8 is het meest geschikt voor leidingen van 11⁄4 " tot 3" (32 mm tot 75 mm).
    – C-9 is het meest geschikt voor leidingen van 2" tot 4" (50 mm tot 110 mm).
• Uitgerust met een A-17 adapter, voor een doorlopende lengte van 50' (15 m) van een 

5⁄16" (8 mm) veer of 35' (11 m) van een 3⁄8" (10 mm) veer.
    – 5⁄16" (8 mm) is het meest geschikt voor leidingen van 3⁄4" tot 11⁄2" (20 mm tot 40 mm).
    – 3⁄8" (10 mm) is het meest geschikt voor leidingen van 11⁄4" tot 2" (32 mm tot 50 mm).
• Uitgerust met motor van 300 W.
• Inclusief A-1 RIDGID®-handschoen voor afvoerontstopper en handleiding.

K-50 
segmentveermachine

A-30 verenset, inclusief:
– Zes segmenten C-8, 71⁄2' x 5⁄8" (2,3 m x 16 mm) veer [45' (13,7 m)]. 
– A-10 veerhaspel. 
– T-201 rechte avegaar.
– T-202 bolvormige avegaar.
– T-205 C-vormige snijkop.
– T-211 schopvormige snijkop.
– A-13 borgpen voor koppeling.
– A-14-6 achterste geleidingsslang.
– A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper.

Model K-50-8, inclusief:
• K-50 machine.
• A-17-A adapter, inclusief: 25' x 5⁄16" (7,6 m x 8 mm) C-1 veer 

voor bolvormige avegaar.
• A-17-B adapter, inclusief: 35' x 3⁄8" (10,7 m x 10 mm) C-5 

veer voor bolvormige avegaar.
• A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper.

Uitvoeringen

Catalogusnr.
Modelnr. Beschrijving

Gewicht

230 V lb. kg
11971 K-50 Machine met A-1 RIDGID-handschoen voor 

afvoerontstopper
37 16,8

11981 K-50-6 Machine met: 
– A-17-A adapter 
– A-30 verenset

67 30,4

11991 K-50-7 Machine met: 
– A-17-B adapter 
– A-30 verenset

74 33,6

12001 K-50-8 Machine met: 
– A-17-A adapter 
– A-17-B adapter 
– A-30 verenset

67 30,4
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Veren

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Bolvormige 
avegaar

62225 C-1 25' (7,6 m) met 
bolvormige avegaar

31⁄2 1,6

56782 C-1IC 25' (7,6 m) kern met 
bolvormige avegaar

4 1,8

89400 C-21 50' (15,2 m) met 
bolvormige avegaar

7 3,2

Bewegende 
avegaar

62235 C-2 25' (7,6 m) met 
bewegende avegaar

31⁄2 1,6

56787 C-2IC 25' (7,6 m) kern met 
bewegende avegaar

4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) met 
bewegende avegaar

7 3,2

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

62245 C-4 25' (7,6 m) met 
mannelijke 
koppeling

41⁄2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) met 
bolvormige avegaar

81⁄4 3,8

62260 C-6 35' (10,7 m) 
met mannelijke 
koppeling

81⁄4 3,8

96037 C-6IC 35' (10,7 m) 
met mannelijke 
koppeling

81⁄2 4,0

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

Segmentveer

62265 C-7 71⁄2' (2,3 m) met 
dichte wikkeling

4 1,8

62270 C-8 71⁄2' (2,3 m) met 
universele wikkeling

3 1,4

51317 C-9 10' (3,1 m) met 
Heavy-Duty 
wikkeling

43⁄4 2,1

Verensets

Catalogusnr. Modelnr. Veer Gereedschap en 
accessoires

Gewicht

lb. kg

59365 A-30 Zes 
segmenten: 
C-8, 5⁄8" x 71⁄2' 
(13,7 m, 45')

T-201 rechte avegaar 
T-202 bolvormige avegaar 
T-205 C-vormige snijkop 
T-211 schopvormige snijkop 
A-13 borgpen voor 
koppeling 
A-10 veerhaspel 
A-14-6 achterste 
geleidingsslang 
A-1 linker RIDGID-
handschoen voor 
afvoerontstopper

20 9,1

59370 A-30TW Zes 
segmenten: 
C-7, 5⁄8" x 
71⁄2" 
(13,7 m, 45') 
met dichte 
wikkeling

Identiek aan A-30 30 13,6

52962 A-40 Zes 
segmenten: 
C-9, 5⁄8" x 10' 
(18,3 m, 60')

T-206 trechtervormige 
avegaar 
T-215 snijkop met 4 bladen 
T-231 C-vormige snijkop 
A-13 borgpen voor 
koppeling 
A-10 veerhaspel 
A-14-10 achterste 
geleidingsslang 
A-1 linker RIDGID-
handschoen voor 
afvoerontstopper

37 16,8

Adapters

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
59250 A-17-A Adapter met veer van  

25' x 5⁄16" (7,6 m x 8 mm) met 
bolvormige avegaar

8 3,6

59255 A-17-B Adapter met veer van  
35' x 3⁄8" (10,7 m x 10 mm) met 
bolvormige avegaar

13 5,9

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
59235 A-14-6 Achterste geleidingsslang van  

6' (1,8 m)
5 2,3

84325 A-14-10 Achterste geleidingsslang van 
10' (3 m)

7 3,2

59270 A-18 Geleidingsslanggeheel voor 
voorzijde 

9 4,1

59210 A-10 Veerhaspel voor 90' (27 m) C-8, C-9 31⁄4 1,5

59205 A-1 Linker RIDGID-handschoen voor 
afvoerontstopper

1⁄2 0,2

59295 A-2 Rechter RIDGID-handschoen voor 
afvoerontstopper

1⁄2 0,2

59230 A-13 Ontkoppelingspen voor veer van 
5⁄8" (16 mm)

1⁄8 0,1

59450 A-3179 K-50 klauwenset 11⁄2 0,7

Gereedschap – Geschikt voor veren van 3⁄8" (10 mm) en 5⁄8" (16 mm) 
C-4, C-6, C-7, C-8 en C-9

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Vervangingsblad(en)
62990 T-201 Rechte avegaar,  

5" (125 mm) lang
—

62067 T-201A Rechte flex. avegaar —

62995 T-202 Bolvormige avegaar, B.D. 
11⁄8" (28 mm)

—

63000 T-203 Bolvormige avegaar, B.D.  
7⁄8" (22 mm)

—

54837 T-204 C-vormige snijkop,  
1" (25 mm) 

54832

63005 T-205 C-vormige snijkop,  
13⁄8" (35 mm)

97835

63010 T-206 Trechtervormige avegaar,  
3" (75 mm) lang

— 

63015 T-207 Spiraalvormige snijkop,  
11⁄4" (32 mm)

97840

63020 T-208 Spiraalvormige snijkop,  
11⁄2" (40 mm)

97895

63025 T-209 Spiraalvormige snijkop,  
2" (50 mm)

97900

63030 T-210 Schopvormige snijkop,  
1" (25 mm)

97905

63035 T-211 Schopvormige snijkop,  
13⁄8" (35 mm)

97825

63040 T-212 Schopvormige snijkop,  
13⁄4" (44 mm)

92850

63045 T-213 Snijkop met 4 bladen,  
1" (25 mm)

97795

63050 T-214 Snijkop met 4 bladen,  
13⁄8" (35 mm)

97910

63055 T-215 Snijkop met 4 bladen,  
13⁄4" (44 mm)

97915

63060 T-216 Kettingklopper, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Bewegende avegaar  
4" (110 mm) lang 

—

63280 T-218 Rookkanaalborstel,  
3" (75 mm)

—

63070 T-219 Rookkanaalborstel,  
21⁄2" (65 mm)

—

63080 T-220 Rookkanaalborstel,  
2" (50 mm)

—

63220 T-221 Rookkanaalborstel,  
11⁄2" (40 mm)

—

55457 T-225 Terughaalavegaar —

52812 T-230 Heavy-Duty C-vormige 
snijkop, 2" (50 mm)

92815

52817 T-231 Heavy-Duty C-vormige 
snijkop, 21⁄2" (65 mm)

92820

52822 T-232 Heavy-Duty C-vormige 
snijkop, 3" (75 mm)

92835

48482 T-250 Gereedschapsset, bestaat 
uit: 
T-203, T-205, T-210, T-217, 
A-13

—
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De hierboven getoonde K-60SP-SE omvat:

• K-60SP machine.
• A-1 RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper.
• A-60-12 achterste geleidingsslang.
• A-62 verenset, inclusief:

– A-8 veerhaspel.
– Vijf segmenten van C-10 veer van 7⁄8" (22 mm), totaal 

75' (23 m).
• A-61 verenset, inclusief:

– T-101 rechte avegaar.
– T-102 trechtervormige avegaar.
– T-107 schopvormige snijkop.
– T-125 terughaalavegaar.
– T-150-1 haaientandsnijkop.
– A-3 gereedschapsset.
– A-12 ontkoppelingspen.

K-60SP 
segmentveermachine

Voor afvoerleidingen van 11⁄4" tot 6" (32 mm tot 150 mm)
• Een compacte machine, geschikt voor instellingen, winkelcentra en woningen. Ook 

ideaal voor gebruikers van kolkenzuigers voor het leegzuigen van septic tanks. Klein 
genoeg voor nauwe ruimtes, maar toch voldoende krachtig om lastige verstoppingen 
te ontstoppen.

• Ideaal voor dakventilatiekanalen. De hendel achteraan vergemakkelijkt het transport 
op ladders en op daken.

• Uniek, eenvoudig te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal 
bedieningsgemak.

    – Druk de hendel naar beneden om de veer met 600 omw/min te laten draaien.
    – Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
• Met een eenvoudige instelknop kunnen veren van zowel 7⁄8" (22 mm) als 5⁄8" (16 mm) 

worden gebruikt. In te stellen in enkele seconden.
    –  Veer van 7⁄8" (22 mm) (C-10) voor reiniging van leidingen van 2" tot 6" (50 mm tot 

150 mm) tot een lengte van 150 ft (46 m).
    –  Veer van 5⁄8" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) voor reiniging van leidingen van 11⁄4" tot 

4" (32 mm tot 110 mm) tot een lengte van 125 ft (38 m).

• U hoeft slechts twee bouten te verwijderen om bij de klauwenset te komen voor 
reiniging of vervanging. Door dezelfde bouten te verwijderen, verkrijgt u toegang tot 
een aandrijfriem.

• Uitgerust met motor van 700 W.
• Inclusief A-1 RIDGID®-handschoen voor afvoerontstopper en handleiding.

Uitvoeringen

Catalogusnr.
Modelnr. Beschrijving

Gewicht

220 - 240 V lb. kg

66467 K-60SP Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A-12 
ontkoppelingspen en A-60-12 achterste geleidingsslang

43 19,5

66472 K-60SP-SE Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, A12 
ontkoppelingspen en A-60-12 achterste geleidingsslang, plus: 
A-61 gereedschapsset en A-62 verenset

107 48,5

94497 K-60SP-
SE-A25

Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper, 
A-61 gereedschapsset, A-62 verenset en A-25 veer en 
gereedschapsset

123 56

66477 K-60 SE 
A30

Machine met RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper 
en A-60-12 achterste geleidingsslang, plus: A-61 
gereedschapsset, A-62 verenset en A-30 verenset

127 57,5

De K-60SP-SE A25 bevat bovendien de A-25 veerset:
– 5 segmenten C-8 veren (16 mm x 2,3 m).
– A-10 veerhaspel.
– T-201 rechte avegaar.
– T-202 trechtervormige avegaar.
– T-205 C-vormige vetsnijkop.
– A-13 ontkoppelingspen.
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Veren en geleiders

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

7 ⁄8"
 (2

2 
m

m
)

Segmentveer

62275 C-10 15' (4,6 m) universele 
wikkeling

91⁄2 4,3

30007 T-127 Geleider voor sifons/
stankafsluiters van 
7⁄8" (22 mm)

2 0,9

25036 C-10 IC 15' (4,6 m) veer met 
kern

– –

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

Segmentveer

51317 C-9 10' (3 m) Heavy-Duty* 5 2,2
62270 C-8 71⁄2' (2,3 m) universele 

wikkeling*
3 1,4

62265 C-7 71⁄2' (2,3 m) met 
dichte wikkeling*

4 1,8

25046 C-8 IC 71⁄2' (2,3 m) veer 
met kern

– –

*Gereedschap voor C-7, C-8 en C-9 veren: zie pagina 12.25

Verensets en gereedschapset

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
61630 A-62 Standaarduitrusting verenset 

voor K-60-SE, inclusief: 
–  Vijf segmenten C-10, veer 

van 7⁄8" x 15' (22 mm x 4,6 m) 
– A-8 veerhaspel

43 19,5

61625 A-61 Standaarduitrusting 
gereedschap 
Set voor K-60-SE, inclusief:
– T-101 rechte avegaar
–  T-102 trechtervormige 

avegaar
– T-107 schopvormige snijkop
– T-125 terughaalavegaar
– T-150-1 haaientandsnijkop
– A-3 gereedschapsset
– A-12 ontkoppelingspen

8 3,6

94492 A-25 Verenset van 5⁄8" (16 mm), 
inclusief: 
Vijf segmenten C-8, 5⁄8" x 71⁄2" 
(16 mm x 2,3 m) veer van  
37.5' (11,5 m)
– A-10 veerhaspel
– T-201 rechte avegaar
– T-202 bolvormige avegaar
– T-205 C-vormige snijkop
–  A-13 borgpen voor 

koppeling

18 8,2

59365 A-30 Standaarduitrusting verenset 
voor K-60-SE A30, inclusief:
–  Zes segmenten C-8, 5⁄8" x 

71⁄2" (16 mm x 2,3 m) veer 
van 45' (13,8 m) 

– A-10 veerhaspel
– T-201 rechte avegaar
– T-202 bolvormige avegaar
– T-205 C-vormige snijkop
–   T-211 schopvormige snijkop
–  A-1 

linkerbedieningshandschoen
–  A-14-6 achterste 

geleidingsslang, 1,8 m lang
–  A-13 borgpen voor 

koppeling

27 12,2

Gereedschap – Geschikt voor segmentveer van 7⁄8" (C-10)

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Vervangingsblad(en)

62850 T-101 Rechte avegaar —

62855 T-102 Trechtervormige avegaar —

27642 T-125 Terughaalavegaar —

62860 T-103 Zaagtandsnijkop,  
21⁄2" (65 mm)

98070

62865 T-104 H-vormige snijkop,  
21⁄2" (65 mm)

97800

62870 T-105 Vetsnijkop, 21⁄2" (65 mm) 97920

62875 T-106 Vetsnijkop, 31⁄2" (89 mm) 97925

62880 T-107 Schopvormige snijkop,  
13⁄4" (45 mm)

92850

62915 T-109 Spiraalvormige 
zaagtandsnijkop,  
11⁄2" (45 mm)

97930

62920 T-110 Spiraalvormige 
zaagtandsnijkop,  
21⁄4" (57 mm)

97935

62925 T-111 Spiraalvormige 
zaagtandsnijkop, 3" (75 mm)

92890

62930 T-112 Snijkop met 4 bladen,  
13⁄4" (45 mm)

97915

62935 T-113 Snijkop met 4 bladen,  
3" (75 mm)

97940

62940 T-114 Kettingklopper 97985

98050 T-150 Haaientandsnijkop,  
3" (75 mm) en 4" (110 mm)

Zie hieronder

98055 T-150-1 Haaientandsnijkop, blad van 
3" (75 mm)

98005

98060 T-150-2 Haaientandsnijkop, blad van 
4" (110 mm)

98010

54842 T-141 Mesbladsnijkop,  
11⁄2" (40 mm)

—

54852 T-142 Mesbladsnijkop,  
21⁄2" (65 mm)

—

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
59360 A-3 Koffer 5 2,3

59205 A-1 Linker RIDGID-handschoen voor 
afvoerontstopper

1⁄2 0,2

59295 A-2 Rechter RIDGID-handschoen voor 
afvoerontstopper

1⁄2 0,2

59225 A-12 Ontkoppelingspen voor veer van 
7⁄8" (22 mm)

1⁄8 0,1

59230 A-13 Ontkoppelingspen voor veer van 
5⁄8" (16 mm)

1⁄8 0,1

61615 A-60-12 12' (3,7 m) achterste 
geleidingsslang voor K-60

12 5,5

76575 A-60-16 16' (4,9 m) achterste 
geleidingsslang voor K-60

151⁄2 7,0

59445 A-5 Vetspuit 1⁄2 0,2

59470 A-8 Veerhaspel 
(Voor 75' (23 m) veer van  
7⁄8" (22 mm)/C-10)

51⁄2 2,5

59210 A-10 Veerhaspel 
(Voor 45' (14 m) veer van  
7⁄8" (22 mm)/C-10) 
(Voor 90' (27 m) veer van  
5⁄8" (16 mm)/C-7, C-8, C-9)

31⁄2 1,5

59425 A-36 Veercaddy 15 6,8

65687 – K-60SP vervangende bekkenset 3⁄4 0,3

Gereedschap met hardmetalen snijvlak (voor verstoppingen met cement)

Catalogusnr. Beschrijving
67132 Voor veer van 5⁄8" (16 mm), 3⁄4" (19 mm) breed

67137 Voor veer van 5⁄8" (16 mm), 1" (25 mm) breed

67142 Voor veer van 7⁄8" (22 mm), 1" (25 mm) breed

Voor C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, 
C-44, C-45, C-46 en alle IW-veren

GEREEDSCHAP 
BEVESTIGEN

SCHUIF IN ELKAAR

GEREEDSCHAP 
VERWIJDEREN

STEEK DE PEN GOED IN
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Het hierboven weergegeven Model K-1500A SE omvat:

• K-1500 machine, plus:
• Zeven segmenten van veer van 11⁄4" (C-11), 

totaal 105' (32 m).
• Twee A-8 veerhaspels.
• Gereedschapsset, bestaat uit:

– T-1 rechte avegaar.
– T-50-1 haaientandsnijkop.
– T-3 trechtervormige avegaar.
– T-6 terughaalavegaar.
– T-8 vetsnijkop.
– A-3 gereedschapsset.
– T-13 zaagtandsnijkop.

K-1500SP 
segmentveermachine

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 2" tot 10" (50 mm tot 250 mm)
• De ultieme, veelzijdige rioolreiniger voor rioleringen en afvoerleidingen. Eén persoon 

kan eenvoudig de lastigste verstoppingen verhelpen, binnen en buiten. De reiniging 
met hoge snelheid zorgt ervoor dat het werk sneller én beter wordt uitgevoerd.

• Uniek, eenvoudig te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal 
bedieningsgemak:

    – Trek de hendel naar beneden om de veer met 600 omw/min te laten draaien.
    – Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
• Verrijdbaar naar de werklocatie: snel te plaatsen en te reinigen.
• Uitgerust voor gebruik van segmenten van 15 ft (4,6 m) voor veren van 11⁄4" (32 mm), 

voor gemakkelijke reiniging van leidingen van 3" tot 10" (75 mm tot 250 mm) tot een 
lengte van 300 ft (91 m).

• Gemakkelijk te vervangen klauwen om de K-1500 aan te passen voor de aandrijving 
van segmenten van 15 ft (4,6 m) van veren van 7⁄8" (22 mm) door leidingen van 2" tot 
4" (50 mm tot 110 mm) en een lengte tot 175' (53 m).

• Uitgerust met 1500 W motor en Heavy-Duty draaischakelaar.
• Massieve wielen van 10" op kogellagers.

Uitvoeringen – A-frame

Catalogusnr.
Modelnr. Beschrijving

Gewicht

115 V, 60 Hz 240 - 50 Hz lb. kg

45302 45312 Alleen 
K-1500A

Machine met A-1 RIDGID-handschoen voor 
afvoerontstopper, A-12 ontkoppelingspen en  
A-34-12 achterste geleidingsslang

132 60

45307 45317 K-1500A SE Machine met A-1 RIDGID-handschoen voor 
afvoerontstopper, A-12 ontkoppelingspen en 
A-34-12 achterste geleidingsslang, plus SE 
gereedschapsset (zie onder)

254 115

Verensets en gereedschapset

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
61630 A-62 Verenset van 7⁄8" (22 mm) inclusief:

–  Vijf segmenten C-10, veer van 7⁄8" x 
15' (22 mm x 4,6 m) 

– A-8 veerhaspel

43 19,5

61625 A-61 Verenset van 7⁄8" (22 mm), inclusief:
– T-101 rechte avegaar 
– T-102 trechtervormige avegaar 
– T-107 schopvormige snijkop 
– T-125 terughaalavegaar 
– T-150-1 haaientandsnijkop 
– A-3 gereedschapsset 
– A-12 ontkoppelingspen

8 3,6

Voor veren, gereedschap en accessoires van de K-1500SP, zie pagina 12.24-12.25

Schakel de koppeling in om de veer 
te laten draaien

Laat de hendel los om de veer direct te 
laten stoppen

Direct werkende koppeling



12.23

ONTSTOPPING

Afmetingen machine:

Wielbreedte: 26" (66 cm)
Lengte inclusief voetvergrendeling: 28" (71 cm)
Hoogte tot bovenzijde duwbeugel: 38" (97 cm)
Lengte vanaf achterzijde duwbeugel: 49" (124 cm)
Hoogte tot bovenzijde behuizing: 27" (69 cm) 

K-1500G 
segmentveermachine

Model K-1500G met uitrusting C-14

A-17 geleidingsbuis voor 
mangat

Geleidt en ondersteunt veren over 
een afstand van 7' (2,1 m) tot  
12' (3,7 m) en is snel in elkaar  
te zetten.

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 2" tot 10" (50 mm tot 250 mm)
• Dankzij de benzinemotor is Model K-1500G uitermate geschikt voor het reinigen van 

leidingen op afgelegen plaatsen waar geen netstroom beschikbaar is. Snijdt snel door 
wortels.

• Uniek, gemakkelijk te gebruiken, direct werkend koppelingssysteem voor optimaal 
bedieningsgemak.

    – Trek de hendel naar beneden om de veer met 600 omw/min te laten draaien.
    – Laat de hendel los om de veer direct te laten stoppen.
• Uitgerust voor gebruik van veren van 11⁄4" (32 mm) voor reiniging van leidingen van 

3" (75 mm) tot 10" (250 mm) tot een lengte van 300 ft (92 m).
• Een 6 pk benzinemotor drijft de veer aan via een transmissie met vier versnellingen. 

Hierdoor kan de gebruiker de draaisnelheid van de veer aanpassen aan de situatie. 
Vooruit kan een toerental van 333, 425 of 500 omw/min worden gekozen, het 
toerental achteruit bedraagt 250 omw/min.

• Gemakkelijk verrijdbaar wagentje met vier wielen en laag zwaartepunt. Voorkomt 
kantelen van de machine en morsen van brandstof.

• Inclusief A-1 RIDGID®-handschoen voor afvoerontstopper en handleiding.

Uitvoeringen

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
44587 K-1500G Machine met uitsluitend A-1 RIDGID-handschoen voor 

afvoerontstopper, A-12 borgpen voor koppeling, A-34-10 achterste 
geleidingsslang en 32 mm (A-369-X 1¼") klauwenset

190 86,4

48462 K-1500G 
met C-14

Machine met standaarduitrusting, inclusief: 
– Tien C-14 veersegmenten, totaal 150 ft (45,7 m) 
– Drie A-8 veerhaspels 
– A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper 
– A-12 borgpen voor koppeling 
– A-34-12 achterste geleidingsslang 
– A-2864 inbussleutel 
– A-3516 inbussleutel 
– A-3 gereedschapsset 
– T-2 Heavy-Duty rechte avegaar 
– T-4 Heavy-Duty trechtervormige avegaar 
– T-6 terughaalavegaar 
– T-8 vetsnijkop 
– T-13 zaagtandsnijkop 
– T-50 haaientandsnijkop

350 159

Voor veren, gereedschap en accessoires voor de K-1500G, zie pagina 12.24-12.25
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Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
59470 A-8 Veerhaspel: 60 ft (18 m) 

Capaciteit: 11⁄4" (32 mm)
51⁄2 2,5

59475 A-9 Veerhaspel:  
150 ft (45,7 m) 
Capaciteit: 11⁄4" (32 mm)

14 6,4

59415 A-34-10 Achterste 
geleidingsslang van  
10 ft (3,1 m)

133⁄8 6,2

59395 A-34-12 Achterste 
geleidingsslang van  
12 ft (3,7 m)

20 9,1

59400 A-34-16 Achterste 
geleidingsslang van  
16 ft (4,9 m)

261⁄2 12,0

59300 A-20 Voorste 
geleidingsslangeenheid 
van 8 ft (2,4 m)

25 11,4

59205

 
59295

A-1

 
A-2

Linker RIDGID-
handschoen voor 
afvoerontstopper 
Rechter RIDGID-
handschoen voor 
afvoerontstopper

1⁄2 

1⁄2

0,2

 
0,2

59360 A-3 Koffer 5 2,3

59225 A-12 Borgpen voor koppeling 1⁄8 0,1

59440 A-4 Geleidingslepel voor 
sifon 30" (76 cm)

13⁄4 0,8

59240 A-17 Geleidingspijp voor 
mangaten

23 10,4

59320 A-369X Vervangende bekkenset, 
11⁄4" (32 mm)

3⁄4 0,3

Veren, geleiders en verensets

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

7 ⁄8"
 (2

2 
m

m
) Segmentveer

62275 C-10 15' (4,6 m) universele 
wikkeling voor A-368-X 
bekkenset

91⁄2 4,3

Segmentveer
25036 C-10 IC 15' (4,6 m) veer met 

kern voor A-368-X 
bekkenset

10 4,5

11 ⁄4"
 (3

2 
m

m
)

Segmentveer
62280 C-11 15' (4,6 m) met standaard 

universele wikkeling. 
Spoed van 3⁄8" (10 mm). 
Geschikt voor sifons/
stankafsluiters van 4" 
(110 mm) en leidingen van 
3" - 8" (75 mm - 200 mm)

16 7,3

Segmentveer
25046 C-11IC Veer met kern van  

15' (4,6 m) 

Segmentveer
62285 C-12 Extra zware Heavy-Duty 

wikkeling van 15' (4,6 m). 
Spoed van 3⁄8" (10 mm). 
Aanbevolen voor lange 
leidingen van 4" - 10" 
(110 mm - 250 mm), niet 
geschikt voor sifons/
stankafsluiters van  
4" (110 mm)

19 8,6

Segmentveer
62295 C-14 15' (4,6 m) met extra 

soepele wikkeling. 
Spoed van 1⁄2" 
(13 mm). Aanbevolen 
voor leidingen van 3" - 
10" (75 mm - 250 mm) 
via ontstoppingsstuk, 
niet geschikt voor sifons/
stankafsluiters van  
4" (110 mm)

16 6,8

Segmentveer
 62300 C-15 15' (4,6 m) met extra 

soepele wikkeling. 
Spoed van 1⁄2" 
(13 mm). Aanbevolen 
voor leidingen van 3" - 6" 
(75 mm - 150 mm) via 
ontstoppingsstuk

12 5,5

63090 T-27 Geleider van 11⁄4" x 25" 
(32 mm x 63,5 cm)

23⁄4 1,2

Om de K-1500 aan te passen aan veren van 7⁄8" (22 mm) zijn een A-368X bekkenset 
(Catalogusnr. 59325) en een verenset van 7⁄8" (22 mm) vereist

K-1500SP en K-1500G segmentveermachines
Veren, gereedschap en accessoires
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Gereedschap – Geschikt voor segmentveren van 11⁄4" (32 mm) (C-11, C-12, C-14 en C-15)

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Vervangingsblad(en)

62840 T-1 Rechte avegaar —

618 00 T-2 Heavy-Duty rechte avegaar —

63105 T-3 Trechtervormige avegaar —

61790 T-4 Heavy-Duty trechtervormige avegaar —

63190 T-5 Rechte terughaalavegaar —

63195 T-6 Trechtervormige terughaalavegaar —

63200 T-7 Haakavegaar —

63205 T-8 Vetsnijkop, 21⁄2" (65 mm) 97920

63210 T-9 Vetsnijkop, 31⁄2" (89 mm) 97925

62845 T-10 Vetsnijkop, 41⁄2" (114 mm) 97865

59480 T-11 H-vormige snijkop, 21⁄2" (65 mm) 97800

59485 T-12 H-vormige snijkop, 31⁄2" (89 mm) 97945

61970 T-13 Zaagtandsnijkop, 21⁄2" (65 mm) 98070

61975 T-14 Zaagtandsnijkop, 31⁄2" (89 mm) 98075

61770 T-15A Uitzetsnijkop, 4" - 6" (110 mm - 150 mm) 62970

61825 T-15B Uitzetsnijkop, 6" - 8" (150 mm - 200 mm) 62980

61960 T-16 Spiraalvormige snijkop, 4" (110 mm) 97855

61850 T-17 Spiraalvormige snijkop, 6" (150 mm) 97955

61855 T-18 Spiraalvormige snijkop, 8" (200 mm) 97960

59625 T-21 Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 21⁄2" (65 mm) 97965

63075 T-23 Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 3" (75 mm) 97970

63085 T-23 Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 4" (110 mm) 97850

59765 T-24 Snijkop met 4 bladen, 21⁄2" (65 mm) 97940
59770 T-25 Snijkop met 4 bladen, 31⁄2" (89 mm) 97975
59775 T-26 Snijkop met 4 bladen, 41⁄2" (114 mm) 97805
59780 T-26A Snijkop met 4 bladen, 51⁄2" (140 mm) 97980

63110 T-31 Kettingklopper, voor buis van 3"- 4" (75 mm - 110 mm) 97985

63115 T-32 Kettingklopper, voor buis van 6" (150 mm) 97990

63120 T-33 Kettingklopper, voor buis van 8" (200 mm) 97995

63145 T-38 Rookkanaalborstel, 11⁄2" (40 mm) —
63150 T-39 Rookkanaalborstel, 2" (50 mm) —
63155 T-40 Rookkanaalborstel, 21⁄2" (65 mm) —
63160 T-41 Rookkanaalborstel, 3" (76 mm) —
63165 T-42 Rookkanaalborstel, 31⁄2" (89 mm) —
63170 T-43 Rookkanaalborstel, 4" (110 mm) —
63175 T-44 Rookkanaalborstel, 41⁄2" (114 mm) —
63240 T-45 Rookkanaalborstel, 5" (127 mm) —
63180 T-46 Rookkanaalborstel, 51⁄2" (140 mm) —
63145 T-47 Rookkanaalborstel, 6" (150 mm) —
98030 T-50 Driebladige snijkop, 3" - 4" - 5" (75 mm - 110 mm - 127 mm) Zie hieronder
98035 T-50-1 Haaientandsnijkop, 3" (75 mm) 98005
98040 T-50-2 Haaientandsnijkop, 4" (110 mm) 98010
98045 T-50-3 Haaientandsnijkop, 5" (127 mm) 98015
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K-1000 
segmentstangmachine

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 8" tot 24" (200 mm tot 600 mm)
• Een krachtige, compacte machine die bij uitstek geschikt is voor rechte 

hoofdrioolleidingen van gemeenten, instellingen en industriële complexen. Voert 
stangsegmenten door lange, rechte leidingen met een grote diameter en een lengte 
tot 500 ft (150 m).

• Uitgerust met een 6 pk benzinemotor en een omkeerbare transmissie. Stang draait bij 
volgas met 133 omw/min, vooruit en achteruit.

• Handbediende veerbelaste gasklepregeling. Varieert het stangtoerental binnen het 
bereik. Wanneer de gebruiker de gasklep loslaat, gaat de motor terug naar stationair 
toerental en wordt de koppeling ontkoppeld.

• Instelbare koppelbegrenzer, minimaliseert de kans op knikken en overbelasting van de 
stangen door het aandrijfsysteem.

• Grote wielen van 10" (250 mm) op het frame om de machine gemakkelijk te kunnen 
verplaatsen.

Uitvoeringen

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
59175 K-1000 Segmentstangmachine, inclusief: 

– B-3542 staafhouder 
– A-2704 gereedschapshouder 
– A-3567 aandrijfpen 
– R-0 stang voor manueel draaien van de stang 
– A-4558 koppeltestgereedschap 
– A-12 borgpen voor koppeling 
– A-1 linker RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper 
– A-2 rechter RIDGID-handschoen voor afvoerontstopper

160 75

84295 K-1000 Zelfde segmentstangmachine als hierboven, plus: 
– 20 segmenten van A-2475, 5⁄16" (8 mm) stang, totaal 100 ft (30 m) 
– T-300 speerpuntsnijkop 
– T-317 wormschroef 
– T-326 terughaalkop

210 95

Stangen

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
60355 A-2474 Massieve segmentstang van 3' (0,9 m), 

inclusief mannelijke  
R-1- en vrouwelijke R-2-koppelingen

11⁄4 0,6

60360 A-2475 Massieve segmentstang van 5' (1,5 m), 
inclusief mannelijke  
R-1- en vrouwelijke R-2-koppelingen

13⁄4 0,8

60365 A-2476 Massieve segmentstang van 10' (3,0 m), 
inclusief mannelijke  
R-1- en vrouwelijke R-2-koppelingen

3 1,4
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Gereedschap

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
62045 T-300 Speerpunt 17⁄8 0,8

62050 T-301 Rondstalen kurkentrekkeravegaar, 
11⁄2" (40 mm)

11⁄4 0,6

62055 T-302 Rondstalen kurkentrekkeravegaar, 
2" (50 mm)

11⁄2 0,7

62060 T-303 Rondstalen kurkentrekkeravegaar, 
21⁄2" (65 mm)

13⁄4 0,8

62065 T-304 Rondstalen kurkentrekkeravegaar, 
3" (75 mm)

13⁄4 0,8

62075 T-306 Dubbele kurkentrekkeravegaar, 
3" (75 mm)

21⁄4 1,0

62080 T-307 Dubbele kurkentrekkeravegaar,  
4" (110 mm)

21⁄2 1,1

62085 T-308 Dubbele kurkentrekkeravegaar,  
5" (125 mm)

23⁄4 1,2

62090 T-309 Vierkante stalen 
kurkentrekkeravegaar, 3" (75 mm)

21⁄4 1,0

62095 T-310 Vierkante stalen 
kurkentrekkeravegaar, 4" (110 mm)

21⁄2 1,1

62100 T-311 Vierkante stalen 
kurkentrekkeravegaar, 5" (125 mm)

31⁄4 1,5

62105 T-312 Vierkante stalen 
kurkentrekkeravegaar, 6" (150 mm)

33⁄4 1,7

62370 T-313 Vierkante stalen 
kurkentrekkeravegaar, 8" (200 mm)

61⁄2 3,0

62375 T-314 Vierkante stalen 
kurkentrekkeravegaar,  
10" (250 mm)

71⁄2 3,4

62110 T-316 Avegaar, 3" (75 mm) 3 1,4
62115 T-317 Avegaar, 4" (110 mm) 31⁄2 1,5

62120 T-318 Avegaar, 5" (125 mm) 41⁄2 2,0

62125 T-319 Avegaar, 6" (150 mm) 5 2,3

62385 T-320 Avegaar, 8" (200 mm) 81⁄2 3,9

62390 T-321 Avegaar, 10" (250 mm) 91⁄2 4,3

62140 T-326 Terughaalkop 1 0,5

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg
59835 K-10 Complete set 

snelkoppelingen voor 
stangen: een van elke 
R-1 en R-2

3⁄8 0,2

59560 R-1 Mannelijke koppeling 
v. stangen

1⁄4 0,1

59555 R-2 Vrouwelijke koppeling 
v. stangen

1⁄8 0,1

61875 R-7 Mannelijke 
koppeling voor 
gereedschapshouder

1⁄2 0,2

61885 R-8 Vrouwelijke 
koppeling voor 
gereedschapshouder

1⁄2 0,2

60700 A-2704 Gereedschapshouder, 
inclusief R-2 en R-7 
koppelingen

21⁄4 1,0

62170 B-3542 Stanghouder voor 
K-1000

33⁄8 1,5

62815 R-O Stangdraaier om 
stangen handmatig te 
draaien

31⁄4 1,5

59205 A-1 Linker RIDGID-
handschoen voor 
afvoerontstopper

1⁄2 0,2

59295 A-2 Rechter RIDGID-
handschoen voor 
afvoerontstopper

1⁄2 0,2

59360 A-3 Koffer 5 2,3

59225 A-12 Borgpen voor 
koppeling

1⁄8 0,1

Stangen, gereedschap voor stangen en accessoires

• RIDGID® K-10 snelkoppelingen zorgen ervoor dat de stangen gemakkelijker 
kunnen worden aangesloten dan bij gewone schroefdraadkoppelingen:
– Laat de stangen samenvallen en klik ze in elkaar voor een stevige 

verbinding (afb. 1 en 2). 
– Plaats de ontkoppelingspen en schuif de koppelingen uit elkaar om deze 

te ontkoppelen (afb. 3).

• Eén ontkoppelingspen in plaats van het montagegereedschap en de 
sleutel die nodig zijn om gewone schroefdraadkoppelingen aan te 
sluiten. Stangen en gereedschap zijn gemakkelijk aan te brengen. Geen 
last van volumineuze haspels.

• Pas bestaand gereedschap en stangen aan tot het RIDGID 
snelkoppelingssysteem:

– Eén paar R1- en R2-koppelingen ter vervanging van één 
schroefdraadkoppeling.

– De R1- en R2-koppelingen worden met standaard stangmoeren met 
linkse en rechtse draad op de bestaande stangen bevestigd.

– Met R-8-koppelingen wordt elke stang aangepast aan het 
snelkoppelingssysteem.

– Met de A-2704 worden stangkoppelingen aangepast aan koppelingen 
voor groter gereedschap.

• RIDGID-stangen beantwoorden aan de specificaties van ASTM-270.

• Voor veren van 11⁄4" (32 mm) en de bijbehorende gereedschappen en 
accessoires, zie pagina 12.24.

• Voor veren van 7⁄8" (22 mm) en de bijbehorende gereedschappen en 
accessoires, zie pagina 12.24.

Afb. 3

Afb. 2

Afb. 1

Krrr10

R-1 R-2 R-7 R-8

Het onderstaande veergereedschap voor het zware werk wordt ook aanbevolen voor 
gebruik met stang.

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Vervangmesjes

61800 T-2 Heavy-Duty rechte avegaar —

61790 T-4 Heavy-Duty trechtervormige 
avegaar

—

63200 T-7 Haakavegaar —

61960 T-16 Spiraalvormige snijkop,  
4" (110 mm)

97855

61850 T-17 Spiraalvormige snijkop,  
6" (150 mm)

97955

61855 T-18 Spiraalvormige snijkop,  
8" (200 mm)

97960

63085 T-23 Spiraalvormige zaagtandsnijkop, 
4" (110 mm)

97850

59765 T-24 Snijkop met 4 bladen,  
21⁄2" (65 mm)

97940

59770 T-25 Snijkop met 4 bladen,  
31⁄2" (89 mm)

97975

59775 T-26 Snijkop met 4 bladen,  
41⁄2" (114 mm)

97805

59780 T-26A Snijkop met 4 bladen,  
51⁄2" (140 mm)

97980
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Voor afvoerleidingen van 11⁄4" tot 6" (32 mm tot 150 mm)

RIDGID® hogedruk-rioolreinigers zijn ontworpen voor de reiniging van afvoerleidingen. 
De uiterst flexibele lichtgewicht slang spuit dwars door verstoppingen die zijn 
veroorzaakt door modder, zeep- en vetresten. Wanneer u de slang terugtrekt, wordt de 
leiding schoongespoeld en worden vaste delen weggespoeld, zodat de oorspronkelijke 
afvoercapaciteit van de leidingen volledig wordt hersteld.

Krachtig: een effectieve bedrijfsdruk van 1160 psi (80 bar) en een debiet van 4 gallons/
min (15 l/min) voor een snelle en effectieve reiniging van de leidingen.

Gemakkelijk te gebruiken: de stuwkracht zorgt ervoor dat de slang in de leiding 
wordt getrokken. U hoeft alleen de slang in de leiding te voeren.

Pulserende werking: gebruik de pulserende werking van Model KJ-1590 om 
eenvoudig scherpe bochten en sifons/stankafsluiters te passeren.

Verplaatsbaar: dankzij het verrijdbare frame met stevig uitgevoerde wielen rijdt u de 
rioolreiniger met gemak naar de gewenste locatie.

Veelzijdig: met de optionele hogedrukspuitlans kunt u veren, gereedschap en andere 
vervuilde uitrusting schoonmaken.

• Krachtige 2,2 kW-motor met bescherming tegen overbelasting.
• Drieplunjerpomp met pulserende werking.
• Handig opbergsysteem voor de stroomkabel.
• Bifunctionele inlaatkoppeling met mannelijke tuinslangkoppeling.
• Inlaatfilter, terugslagklep en inlaatklep.
• Heavy-Duty stalen haspel 20 m slang van 1⁄4" (1⁄4"-aansluiting).

KJ-1590 II elektrische 
hogedruk-rioolreiniger

Catalogusnr. Modelnr. Capaciteit 
in mm Beschrijving

Gewicht

lb. kg
35511 KJ-1590 II 50 - 150 230 V-motor 

Standaardkit KJ-1590:  
– 58436 zelfvoortstuwende spuitkop 1⁄4" 
– 58446 penetrerende spuitkop 1⁄4" 
– 20 m x 1⁄4" slang

115 52
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Spuitkoppen
Zelfvoortstuwende spuitkop

Universele spuitkop voor uiteenlopende 
toepassingen. Heeft drie achterwaarts gerichte 
stralen voor een optimale voortstuwing bij het 
reinigen van lange leidingen.

Penetrerende spuitkop

Deze penetrerende spuitkop heeft een extra 
naar voren gerichte straal om gaten te 
spuiten in verstoppingen van modder of ijs. 
Drie achterwaartse stralen zorgen voor de 
voortstuwing.

Granaatspuitkop

Zorgt ervoor dat de rioolreinigingsslang 
gemakkelijker moeilijke bochten en 
sifons/stankafsluiters kan passeren. Drie 
achterwaartse stralen zorgen voor de 
voortstuwing.

Roterende spuitkop

De rotatie zorgt voor volledige reiniging van 
de leidingwanden. Drie achterwaartse stralen 
zorgen voor de voortstuwing.

Hulpstukken

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving 
Gewicht

lb. kg
87696 – Hogedrukspuitlans 5.7 2,6
87706 – Hogedrukspuitlans met aanzuiging van zeep 6.2 2,8
62887 – Hogedrukspuitlans (incl. slang) – –
64702 – Hogedrukspuitlans (alleen pistool) – –
48157 – Voetpedaal voor drukregeling – –
87716 – Verlengslang 1⁄8", 15 m* 3.5 1,6
87726 – Verlengslang 1⁄8", 25 m* 5.7 2,6
87736 – Verlengslang 1⁄4", 15 m* 3.3 1,5
87746 – 1⁄4" slang van 20 m 7.1 3,2
87756 – 1⁄4" slang van 45 m 15.4 7,0
48367 – Winterkit – –
66732 – Slang met snelkoppeling (haspel aan 

voetpedaal voor drukregeling)
– –

58436 – Zelfvoortstuwend spuitkop 1⁄4" NPT, geschikt 
voor slang van 1⁄4"

– –

58446 – Penetrerende spuitkop 1⁄4" NPT, geschikt voor 
slang van 1⁄4"

– –

58416 – Roterende spuitkop 1⁄4" NPT, geschikt voor 
slang van 1⁄4"

– –

58426 – Heavy-Duty spuitkop 1⁄4" NPT, geschikt voor 
slang van 1⁄4"

– –

47542 – Gereedschap om spuitkoppen te reinigen – –
64802 – Zelfvoortstuwende spuitkop 1⁄8" NPT, geschikt 

voor slang van 1⁄8"
– –

64807 – Penetrerende spuitkop 1⁄8" NPT, geschikt voor 
slang van 1⁄8"

– –

64812 – Granaatspuitkop 1⁄8" NPT, geschikt voor slang 
van 1⁄8"

– –

* Deze slangen worden aangesloten op het uiteinde van de standaard bij de KJ-1590 II 
geleverde slang. Welke slang te gebruiken: gebruik een slang van 1⁄8" voor 30 - 75 mm, 
gebruik een slang van 1⁄4" voor 50 - 150 mm.
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KJ-2200 hogedruk-
rioolreiniger

Model KJ-2200-C

Model KJ-2200

Voor afvoerleidingen van 11⁄4" tot 6" (32 mm tot 150 mm)
Deze rioolreiniger zorgt voor de voortstuwing van een uiterst flexibele slang door 
leidingen van 11⁄4" tot 6" (32 mm tot 150 mm) die zijn verstopt of vervuild met modder, 
zeep- of vetresten. Wanneer u de slang terugtrekt, wordt de leiding schoongespoeld 
en worden vaste delen weggespoeld, zodat de oorspronkelijke afvoercapaciteit van de 
leidingen volledig wordt hersteld.

• Krachtig: een effectieve bedrijfsdruk van 2200 psi (150 bar) en een debiet van 
2,4 gallons/min (9 l/min) voor een snelle en effectieve reiniging van de leidingen.

• Gemakkelijk te gebruiken: de stuwkracht zorgt ervoor dat de slang in de leiding 
wordt getrokken. U hoeft alleen de slang in de leiding te voeren.

• Pulserende werking: gebruik de pulserende werking van Model KJ-2200 om 
eenvoudig scherpe bochten in leidingen en sifons/stankafsluiters te passeren.

• Verplaatsbaar: met het optionele verrijdbare frame, Model H-30, rolt u de 
rioolreiniger met de slang naar de gewenste locatie. De rioolreiniger kan in een 
handomdraai van het frame worden verwijderd in geval van moeilijk bereikbare 
afvoerleidingen, locaties binnenshuis of externe opslag.

• Handig: de standaarduitrusting is inclusief FV-1 voetpedaal voor drukregeling. 
Hierdoor kunt u de installatie veilig en eenvoudig op afstand of binnenshuis bedienen. 
U regelt zo de spuitdruk in de afvoerleiding terwijl u de rioolreiniger buiten laat staan.

• Kwaliteit en betrouwbaarheid: drieplunjerpomp met corrosiebestendige, 
gesmede messing kop. Gereduceerd aantal aansluitpunten, slangen en onderdelen 
om de kans op lekkage en reparatietijd te minimaliseren en de machine steeds 
inzetbaar te houden.

• Veelzijdig: met de complete optionele hogedrukspuitlans kunt u veren, 
gereedschap en andere vervuilde uitrusting schoonmaken.

• Nieuwe, verbeterde 6,5 pk benzinemotor met starttrekkoord. Kenmerken: ON/OFF 
(AAN/UIT)-schakelaar, bedieningshendels voor choke en gasklep, peilstok en gemak-
kelijk te vullen oliereservoir.

Uitvoeringen

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

63877 KJ-2200 KJ-2200 rioolreiniger met pulserend systeem 
– H-61, H-62 en H-64 1⁄8" NPT spuitkoppen 
– H-71 en H-72 1⁄4" NPT spuitkoppen 
– 75' x 3⁄16" slang voor sifon/stankafsluiter 
– FV-1 voetpedaal voor drukregeling 
– Gereedschap om spuitkoppen te reinigen 
– H-1235 slang met wasstaaf 1⁄2" x 35' (10,7 m)

65 29,5

63882 KJ-2200-C Als hierboven, inclusief: 
– H-30 verrijdbaar frame 
– 110' (33 m) x 1⁄4" sproeislang

145 65,8
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Accessoires voor hogedruk-rioolreinigers

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving

62882 H-5 Minislanghaspel (zonder slang)
64737 H-30 H-30 verrijdbaar frame met slanghaspel
62877 H-30 WH H-30 verrijdbaar frame met slanghaspel en sproeislang  

van 110' (33 m) x 1⁄4"
64077 HP-22 Hogedrukspuitlans, KJ-2200
64767 HW-22 Wasstaaf, KJ-2200
48157 FV-1 Voetpedaal voor drukregeling
66732 HF-4 Slang met snelkoppeling
48367 H-25 Overwinteringskit
47542 H-21 Gereedschap om spuitkoppen te reinigen
67187 H-32 Jet Vac
70032 – RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen
41937 – RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen

Spuitkoppen en slangen

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Slang 
Bi. D.

Slang 
Bu. D.

64772 H-61 Zelfvoortstuwende spuitkop 1⁄8" NPT, 
geschikt 

voor slang 
3⁄16"

64777 H-62 Penetrerende spuitkop
64782 H-64 Granaatspuitkop
82842 H-65 Roterende spuitkop
64787 H-71 Zelfvoortstuwende spuitkop 1⁄4" NPT, 

geschikt 
voor slang 

1⁄4"

64792 H-72 Penetrerende spuitkop
82852 H-75 Roterende spuitkop

47597 H-1435 3⁄16" x 35' (11 m) 3⁄16" slang 
sifon, oranje

3⁄16" 1⁄4"
47602 H-1450 3⁄16" x 50' (15 m) 3⁄16" 1⁄4"
49272 H-1475 3⁄16" x 75' (23 m) 3⁄16" 1⁄4"
49277 H-1400 3⁄16" x 100' (30 m) 3⁄16" 1⁄4"
50002 HL-1 Flexibele geleider, 3⁄16" 1⁄8" 3⁄16"
50007 HL-2 Flexibele geleider, 1⁄4" 1⁄8" 3⁄16"
47607 H-1250 1⁄4" x 50' (15 m) 1⁄4" 

sproeislang, 
zwart

1⁄4" 1⁄2"
47612 H-1275 1⁄4" x 70' (23 m) 1⁄4" 1⁄2"
51587 H-1211 1⁄4" x 100' (33 m) 1⁄4" 1⁄2"
49487 H-1215 1⁄4" x 150' (46 m) 1⁄4" 1⁄2"
51597 H-1220 1⁄4" x 200' (61 m) 1⁄4" 1⁄2"

Jet Vac-eenheid

Voetpedaal
De ON/OFF (AAN/UIT)-bediening met het voetpedaal verschaft u 
volledige controle over de kracht van de waterstraal in de afvoerleiding. 
Hij zorgt ervoor dat u beide handen vrij hebt om de slang in de 
afvoeropening en door moeilijke bochten en afsluiters te leiden. 

Jet Vac
Te gebruiken met alle RIDGID®-hogedruk-rioolreinigers:

De Jet Vac kan op elke draagbare hogedruk-rioolreiniger worden 
aangesloten om snel water en klein puin op te pompen uit 
ondergelopen kelders, pompputten, zwembaden, bouwplaatsen, 
opvangputten voor wasstraten enz. Met dit kosten- en tijdbesparende 
systeem kunt u tot 60 gallons (227 liter) vloeistof per minuut 
verpompen.

Spuitkoppen
Model H-61 en H-71 - 
zelfvoortstuwende spuitkoppen

Universele spuitkop voor uiteenlopende 
toepassingen. Heeft drie achterwaarts gerichte 
stralen voor een optimale voortstuwing bij het 
reinigen van lange leidingen.

Model H-62 en H-72 - penetrerende 
spuitkoppen

Deze penetrerende spuitkop heeft een extra 
naar voren gerichte straal om gaten te 
spuiten in verstoppingen van modder of ijs. 
Drie achterwaartse stralen zorgen voor de 
voortstuwing.

Model H-64 - granaatspuitkop

Zorgt ervoor dat de rioolreinigingsslang 
gemakkelijker moeilijke bochten en sifons / 
stankafsluiters kan passeren. Drie achterwaarts 
gerichte stralen zorgen voor de voortstuwing.

Model H-65 en H-75 - roterende 
spuitkoppen

De rotatie zorgt voor volledige reiniging van 
de leidingwanden. Drie achterwaartse stralen 
zorgen voor de voortstuwing.
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KJ-3100 hogedruk-
rioolreiniger

Model KJ-3100 met afgenomen slanghaspel

Voor afvoerleidingen/rioleringen van 2" tot 10" (50 mm tot 250 mm)
Het RIDGID® Model KJ-3100 verrijdbare hogedruk-rioolreiniger biedt een effectieve 
bedrijfsdruk van 3.000 psi (205 bar) ten behoeve van grootschalige commerciële en 
industriële toepassingen. Deze rioolreiniger zorgt voor de voortstuwing van een uiterst 
flexibele, lichtgewicht slang door leidingen van 2" tot 10" (50 mm tot 250 mm) die zijn 
verstopt of vervuild met modder, zeep- of vetresten of andere afzettingen. Wanneer u de 
slang terugtrekt, wordt de leiding schoongespoeld en worden vaste delen weggespoeld, 
zodat de oorspronkelijke afvoercapaciteit van de leidingen volledig wordt hersteld - dit 
alles zonder gebruik van chemicaliën.

• Krachtig: een effectieve bedrijfsdruk van 3.000 psi (205 bar) en een debiet 
van 5,5 gallons/min (21 l/min) voor een snelle en effectieve reiniging van de 
leidingen.

• Lichtgewicht slang: de slang met gevlochten nylon bekleding biedt een 
aanzienlijke gewichtsbesparing en een verhoogde flexibiliteit, zonder dat dit ten koste 
gaat van de sterkte. De stuwkracht van de waterstraal wordt gebruikt om de slang 
verder in de leiding te voeren.

• Volledig uitgerust: Model KJ-3100 beschikt over een verwijderbare 
slanghaspel, zodat u geen kostbare verrijdbare slanghaspel hoeft aan te 
schaffen. De standaarduitvoeringen zijn voorzien van uitrusting voor binnen- en 
buitentoepassingen.

• Handig: de slanghaspel is volledig afneembaar zodat u het systeem gemakkelijk 
kunt inladen in het onderhoudsvoertuig. Draai de slanghaspel eenvoudigweg naar 
voren om de benzinetank en het luchtfilter van de motor te bereiken.

• Gemakkelijk te hanteren: in de categorie Heavy-Duty rioolreinigers van 
205 bar (3.000 psi) behoort de RIDGID KJ-3100 tot de gemakkelijkst verplaatsbare 
machines die op de markt zijn te vinden. Dankzij zijn unieke wagentje met 2 wielen, 
past de machine gemakkelijk door standaarddeuren en kunt u er moeiteloos krappe 
bochten mee nemen.

• Pulserende werking: gebruik de pulserende werking van Model KJ-3100 om 
eenvoudig scherpe bochten in leidingen en sifons/stankafsluiters te passeren.

• Kwaliteit en betrouwbaarheid: drieplunjerpomp met corrosiebestendige, 
gesmede messing kop. De tandwielreductor zorgt ervoor dat de pomp met een lager 
(optimaal) toerental kan draaien. Gereduceerd aantal aansluitpunten, slangen en 
onderdelen om de kans op lekkage en reparatietijd te minimaliseren en de machine 
steeds inzetbaar te houden.

• Veelzijdig: met de hogedrukspuitlans en het injectiesysteem voor chemicaliën kunt 
u veren, gereedschap en andere vervuilde uitrusting schoonmaken.

• Snelstart: de 16 pk benzinemotor met starttrekkoord kan eenvoudig worden gestart. 
Kenmerken: ON/OFF (AAN/UIT)-schakelaar, brandstofafsluiter, bedieningshendels 
voor choke en gasklep, peilstok en gemakkelijk te vullen oliereservoir.

Uitvoeringen

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving
Gewicht

lb. kg

37413 KJ-3100 KJ-3100 rioolreiniger met pulserend systeem
– H-111 en H-112 1⁄4" NPT spuitkoppen
–  H-38 slanghaspel met sproeislang van 200' (61 m) x 

I.D. 3⁄8"
– 50' (15 m) x I.D. 3⁄8" sproei-/spoelslang
– FV-1 voetpedaal voor drukregeling
– Gereedschap om spuitkoppen te reinigen
– HW-30 wasstaaf
– Root Ranger voor het losspuiten van wortels
– HF-4 slang met snelkoppeling

272

(214 zonder 
slanghaspel)

125

(97 zonder 
slanghaspel)

NIEUW
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Spuitkoppen
Model H-101 en H-111 - 
zelfvoortstuwende spuitkoppen

Universele spuitkop met drie achterwaarts 
gerichte stralen voor een optimale voortstuwing 
bij het reinigen van lange leidingen.

Model H-102 en H-112 - penetrerende 
spuitkoppen

Extra naar voren gerichte straal om gaten te 
spuiten in verstoppingen van modder of ijs. 
Drie achterwaartse stralen zorgen voor de 
voortstuwing.

Model H-104 - granaatspuitkop

Zorgt ervoor dat de rioolreinigingsslang 
gemakkelijker door moeilijke bochten en 
afsluiters kan. Drie achterwaartse stralen 
zorgen voor de voortstuwing.

Model H-105 en H-115 - roterende 
spuitkoppen

De rotatie zorgt voor volledige reiniging van 
de leidingwanden. Drie achterwaartse stralen 
zorgen voor de voortstuwing.

Model RR3300 Root Ranger® - 
mondstuk voor het losspuiten van 
wortels 

De achterwaartse turbojet produceert een 
krachtige, geconcentreerde waterstraal die de 
wortels losmaakt van de leidingwanden.

Voetpedaal
De ON/OFF (AAN/UIT)-bediening met het 
voetpedaal verschaft u volledige controle 
over de kracht van de waterstraal in 
de afvoerleiding. Hij zorgt ervoor dat u 
beide handen vrij hebt om de slang in de 
afvoeropening en door moeilijke bochten en 
afsluiters te leiden.

Jet Vac
Te gebruiken met alle RIDGID-hogedruk-
rioolreinigers:

De Jet Vac kan op elke draagbare hogedruk-
rioolreiniger worden aangesloten om 
snel water en klein puin op te pompen 
uit ondergelopen kelders, pompputten, 
zwembaden, bouwplaatsen, opvangputten 
voor wasstraten enz. Met dit kosten- en 
tijdbesparende systeem kunt u tot 60 gallons 
(227 liter) vloeistof per minuut verpompen.

Spuitkoppen en slangen

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving Slang 
Bi. D.

Slang 
Bu. D.

38698 H-101 Zelfvoortstuwende spuitkop 1⁄8" NPT, 
geschikt 

voor slang 
I.D. 3⁄16"

38713 H-102 Penetrerende spuitkop
38703 H-103 Granaatspuitkop
38723 H-105 Roterende spuitkop
38693 H-111 Zelfvoortstuwende spuitkop 1⁄4" NPT, 

geschikt 
voor slang 

I.D. 3⁄8"

38708 H-112 Penetrerende spuitkop
38718 H-115 Roterende spuitkop
16713 RR-3000 Root Ranger voor het 

losspuiten van wortels
47592 H-1425 3⁄16" x 25' (7,5 m) 3⁄16" slang 

sifon, oranje
3⁄16" 1⁄4"

47597 H-1435 3⁄16" x 35' (10,5 m) 3⁄16" 1⁄4"
47602 H-1450 3⁄16" x 50' (15 m) 3⁄16" 1⁄4"
49272 H-1475 3⁄16" x 75' (22,5 m) 3⁄16" 1⁄4"
49277 H-1400 3⁄16" x 100' (30 m) 3⁄16" 1⁄4"
64732 H-1415 3⁄16" x 150' (45,5 m) 3⁄16" 1⁄4"
64827 H-3835 I.D. 3⁄8" x 35' (10,5 m) 

spoelslang
3⁄8" 

sproeislang, 
zwart

3⁄8" 5⁄8"

64832 H-3850 I.D. 3⁄8" x 50' (15 m) sproei-/
spoelslang

3⁄8" 5⁄8"

64837 H-3810 I.D. 3⁄8" x 100' (30 m) 
sproeislang

3⁄8" 5⁄8"

64842 H-3815 I.D. 3⁄8" x 150' (45,5 m) 
sproeislang

3⁄8" 5⁄8"

64847 H-3820 I.D. 3⁄8" x 200' (61 m) 
sproeislang

3⁄8" 5⁄8"

64852 H-3825 I.D. 3⁄8" x 250' (76 m) 
sproeislang

3⁄8" 5⁄8"

64857 H-3830 I.D. 3⁄8" x 300' (91 m) 
sproeislang

3⁄8" 5⁄8"

Verwijder hardnekkige verstoppingen en boomwortels met de Root Ranger 3000

Accessoires voor hogedruk-rioolreinigers

Catalogusnr. Modelnr. Beschrijving

62882 H-5 Minislanghaspel

64862 H-38 Slanghaspel (past bij KJ-3100)
64902 H-38 WH Slanghaspel met slang van 200' (61 m) x I.D. 3⁄8" 

(geschikt voor KJ-3100)
64797 HW-30 Wasstaaf, KJ-3100
48367 H-25 Overwinteringskit
48157 FV-1 Voetpedaal voor drukregeling
66732 HF-4 Slang met snelkoppeling  

(haspel aan voetpedaal voor drukregeling)
47542 H-21 Gereedschap om spuitkoppen te reinigen
67187 H-32 Jet Vac
70032 – RIDGID PVC afvoerontstopper-handschoenen
41937 – RIDGID lederen afvoerontstopper-handschoenen

Jet Vac-eenheid
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Bewegende avegaar
Ideaal voor het reinigen van met 
ruggen tegen elkaar gemonteerde 
fittings, bijv. een gootsteen waarbij 
de veer in de valpijp moet worden 
geleid.

Rechte avegaar
Wordt gebruikt voor het zoeken en 
verhelpen van verstoppingen of voor 
het nemen van een monster om het 
aangewezen gereedschap te bepalen.

Haakavegaar
Voor het verhelpen van zware en 
dichte wortelverstoppingen.

Terughaalavegaar
Voor het terughalen van in de 
leiding gebroken of verloren 
geraakte veren.

Schopvormige snijkop
Voor gebruik na een avegaar en voor 
het openen van vloeraflopen.

Zaagtandsnijkop met 4 bladen
Voor verstoppingen, veroorzaakt door 
verhard, verglaasd materiaal, zoals 
chemische afzettingen.

Vetsnijkop
Voor leidingen die ernstig zijn 
verstopt en/of vervuild door vet 
of detergenten.

Spiraalvormige 
zaagtandsnijkop
Voor het openmaken van 
verstoppingen, veroorzaakt door 
wortels, vodden, twijgen, enz.

Spiraalvormige snijkop
Voor hoofdriolen die verstopt zijn 
door wortels, bladeren, twijgen, 
zaagstof, stof of jute.

Trechtervormige avegaar
Te gebruiken na de rechte avegaar. 
Verwijdert resten die de rechte 
avegaar heeft achtergelaten.

Zaagtandsnijkop
Voor het openmaken van 
verstoppingen veroorzaakt door 
wortels. Zijn unieke ontwerp 
maakt het mogelijk de snijkop uit 
beschadigde leidingen te verwijderen 
zonder dat hij blokkeert.

Haaietandsnijkop
Voor het verwijderen van 
algemeen materiaal in leidingen 
dat tegen de wanden kleeft.

Gereedschap
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Voor afvoerontstoppingspistolen, sifontrommels en kleine segmentveermachines voor leidingen

Model Lengte Specifieke toepassing Kenmerken Machine

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Bolvormige aveg.

C-1 25' (7,6 m) Afvoerleidingen van 3⁄4" tot 11⁄2" (20 mm tot 40 mm). 
Gootstenen, wastafels, badafvoeren, drinkfonteintjes 
en urinoirs.

Veren met holle kern voor een maximale 
flexibiliteit bij scherpe bochten en P-sifons.

K-25 
(alleen 25') 

K-45 
K-40 

K-50*

C-21 50' (15,2 m)

Bewegende avegaar

C-2 25' (7,6 m) Afvoerleidingen van 3⁄4" tot 11⁄2" (20 mm tot 40 mm). 
De bewegende avegaar trekt zich in de afvoerleiding, 
met name geschikt voor het reinigen van met ruggen 
tegen elkaar gemonteerde fittings en scherpe 
bochten.

C-22 50' (15,2 m)

Kern met bolvormige 
avegaar

C-1IC 25' (7,6 m) Afvoerleidingen van 11⁄4" tot 2" (32 mm tot 
50 mm). Gootstenen, wastafels, spoelbakken en 
afvoerleidingen voor wasmachines.

Veren met kern die een goede flexibiliteit bieden 
en bestand zijn tegen knikken.

K-25 
(alleen 25') 
K-45, K-40 

K-3800 
K-50*

C-13IC 35' (10,7 m)

Kern met bewegende 
avegaar

C-2IC 25' (7,6 m) De bewegende avegaar trekt zich in de afvoerleiding, 
met name geschikt voor het reinigen van T-stukken en 
scherpe bochten.C-23IC 35' (10,7 m)

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) Mannelijke koppeling

C-4 25' (7,6 m) Afvoerleidingen van 11⁄4" tot 21⁄2" (32 mm tot 
65 mm). Gootstenen, wastafels, spoelbakken en 
afvoerleidingen voor wasmachines.

Flexibele én stugge veer van 3⁄8", doorgaans 
gebruikt nadat sifons/stankafsluiters zijn 
verwijderd. C-6IC is enigszins stijver dan C-6.

K-45 
K-40 

K-50*C-6 35' (10,7 m)

C-6IC 35' (10,7 m)

Bolvormige aveg.

C-5 35' (10,7 m) Afvoerleidingen van 11⁄4" tot 21⁄2" (32 mm tot 
65 mm). Gootstenen, wastafels, spoelbakken en 
afvoerleidingen voor wasmachines.

*Zie pagina 12.19 voor de juiste adapter of sifontrommel.

C-vormige vetsnijkop
Verwijdert snel vetverstoppingen 
die worden veroorzaakt door 
afvalstations of loospijpen.

Afwerkingsuitzetsnijkoppen
Voor het verwijderen van materiaal 
dat tegen de leidingwanden blijft 
plakken en van bepaalde vezelachtige 
wortels.

Kettingklopper
Te gebruiken indien ketelsteen in 
pijpen en in buizen van ketels grondig 
moet worden verwijderd.

Rookkanaalborstel
Voor het nabewerken van 
gereinigde buizen van ketels en 
warmtewisselaars.
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Voor trommelmachines

Model Lengte Specifieke toepassing Kenmerken Machine

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

met kern

C-31, C-31IW 50' (15,2 m) Afvoerleidingen van 11⁄2" tot 21⁄2" (30 mm tot 
65 mm). Voor gootstenen, wastafels, spoelbakken en 
afvoerleidingen voor wasmachines.

Goede flexibiliteit. Wanneer het koppel toeneemt, 
wikkelt de buitenveer zich om de veerkern 
waardoor de veer stugger wordt en er een groter 
koppel op de snijkop wordt overgebracht.

K-400 
K-3800

C-32, C-32IW 75' (23 m)

C-33, C-33IW 100' (30 m)

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
)

met kern

C-44, C-44IW 50' (15 m) Afvoerleidingen van 2" tot 4" (50 mm tot  
110 mm). Wasmachines, ventilatiekanalen en 
vloerafvoerleidingen.

Zelfde eigenschappen als vorig artikel. 
Uitzonderlijke flexibiliteit én stijfheid voor een 
veer met kern van 1⁄2" (12 mm).

K-400 
K-3800

C-45, C-45IW 75' (23 m)

C-46 90' (27 m)

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) met kern

C-25, C-25HD 25' (7,6 m) Afvoerleidingen van 3" tot 6" (75 mm tot 150 mm). 
Vloerafvoerleidingen, ventilatiekokers en zijdelingse 
afvoerleidingen.

Veer voor algemene toepassingen. De kern zorgt 
bij belasting voor meer stijfheid.

 K-750 
K-7500

C-26, C-26HD 50' (15 m)

C-27, C-27HD 75' (23 m)

C-24, C-24HD 100' (30 m)

met holle kern

C-27HC 75' (23 m) Afvoerleidingen van 3" tot 6" (75 mm tot 150 mm). 
Vloerafvoerleidingen, ventilatiekokers en zijdelingse 
afvoerleidingen.

Een veer met holle kern weegt minder en is 
flexibeler. De veer is hierdoor gemakkelijker door 
lastige sifons en bochten in lange leidingen te 
leiden.

K-750 
K-7500

C-24HC 100' (30 m)

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) met kern

C-28 25' (7,6 m) Afvoerleidingen van 4" tot 10" (110 mm tot 250 mm). 
Hoofdleidingen en zijdelingse afvoerleidingen.

Krachtige veer voor lastige obstakels, zoals 
boomwortels. Voor extra stijfheid wikkelt de veer 
zich bij belasting om de kern, zodat de kracht op 
de snijkop wordt overgebracht.

K-750 
K-7500

C-29 50' (15 m)

C-75 75' (23 m)

C-100 100' (30 m)

met holle kern

C-75HC 75' (23 m) Afvoerleidingen van 4" tot 6" (110 mm tot 150 mm). 
Hoofdleidingen en zijdelingse afvoerleidingen.

Een veer met holle kern weegt minder en is 
flexibeler. De veer is hierdoor gemakkelijker door 
lastige sifons en bochten in lange leidingen te 
leiden.

K-750 
K-7500

C-100HC 100' (30,5 m)

Veren
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Voor segmentveermachines

Model Lengte Specifieke toepassing Kenmerken Machine

5 ⁄8
" (

16
 m

m
)

C-7 71⁄2' (2,3 m) Vloerafvoerleidingen van 2" (50 mm) en 3" (75 mm). Veer met dichte wikkelingen die een goede 
stijfheid biedt in een veer met holle kern. Niet 
geschikt voor boomwortels.

K-50, K-60SP

C-8 71⁄2' (2,3 m) Afvoerleidingen van 11⁄4" tot 2" (30 mm tot 50 mm). Veer met open wikkelingen die meer flexibiliteit 
biedt dan de C-7. De open wikkelingen werken als 
een avegaar om verstoppingen in dunne leidingen 
grondig te verwijderen.

K-50, K-60SP

C-8 IC 71⁄2' (2,3 m) Afvoerleidingen van 11⁄4" tot 4" (32 mm tot 110 mm). Heavy-Duty veer met kern voor extra 
reinigingsvermogen. 

K-50, K-60SP

C-9 10' (3 m) Afvoerleidingen van 2" tot 4" (50 mm tot 110 mm). 
Ideaal voor vloerafvoerleidingen en rookkanalen.

Heavy-Duty veer met open wikkelingen, ideaal 
voor lange stukken in binnenleidingen.

K-50, K-60SP

7 ⁄8
" (

22
 m

m
) C-10 15' (4,6 m) Afvoerleidingen van 2" tot 4" (50 mm tot 110 mm). 

Dakventilatiekanalen.
Universele standaardveer met open wikkelingen. 
Uitstekende flexibiliteit.

K-60SP 
K-1500

C-10 IC 15' (4,6 m) Afvoerleidingen van 2" tot 4" (50 mm tot 110 mm). Heavy-Duty veer met kern voor extra 
reinigingsvermogen.

K-60SP, K-1500

11
⁄4"

 (3
2 

m
m

)

C-11 15' (4,6 m) Afvoerleidingen van 3" tot 8" (75 mm tot 200 mm). 
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Gemakkelijk 
door sifons/stankafsluiters van 4" (110 mm) te leiden.

Universele standaardveer met open wikkelingen 
met een spoed van 3⁄8" (10 mm). Flexibel, maar 
voldoende stug om snel door taaie wortels te 
snijden.

K-1500SP

C-11 IC 15' (4,6 m) Afvoerleidingen van 3" tot 8" (75 mm tot 200 mm). Heavy-Duty veer met kern voor extra 
reinigingsvermogen.

K-1500SP

C-12 15' (4,6 m) Afvoerleidingen van 4" tot 10" (110 mm tot 250 mm). 
Niet te gebruiken voor P-sifons van 4" (110 mm).

Extra zware Heavy-Duty veer met open 
wikkelingen met een spoed van 3⁄8" (10 mm). 
Geschikt voor lange stukken van een diameter van 
4" tot 10" (110 mm tot 250 mm).

K-1500SP

C-14 15' (4,6 m) Afvoerleidingen van 3" tot 8" (75 mm tot 200 mm). 
Niet te gebruiken voor P-sifons van 4" (110 mm).

Heavy-Duty veer met open wikkelingen met een 
spoed van 1⁄2" (12 mm). In het bijzonder geschikt 
voor een ontstoppingsstuk van 4" (110 mm) of een 
kniestuk van 8" (200 mm), aangesloten op een 
leiding van 4" tot 10" (110 mm tot 250 mm).

K-1500SP

C-15 15' (4,6 m) Afvoerleidingen van 3" - 6" (75 mm tot 150 mm). Ideaal 
voor sifons/stankafsluiters van 4" (110 mm).

Extra zware Heavy-Duty veer met open 
wikkelingen met een spoed van 1⁄2" (12 mm). 
Lichter en iets stijver dan de C-11.

K-1500
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