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RP 340

RP 340-B 
Cat. N° 

43238 € 1.349,-
RP 340-C 

Cat. N° 
43283 € 1.187,-

STANDAARD  
32 kN PERSGEREEDSCHAP

BESPAAR OP ONDERHOUDSKOSTEN
Geen 10.000 maar 42.000 cycli… enkel met 
de RP 340. Bespaar honderden euro’s op 
onderhoudskosten.

SUPERIEURE DIAGNOSTIEK
Verlies perskracht? Extreme temperaturen? RP 340 
beschikt over uitstekende interne diagnostiek met LED 
controlelampjes en waarschuwt u onmiddellijk.

VEILIGHEID EERST
De RP 340 beschikt over een exclusieve sensor 
die u uitgebreide veiligheid en zekerheid biedt, 
door ervoor te zorgen dat de machine niet start 
als de bekken niet 100% vast zitten.

BESTE VAN DE KLAS OP  
VLAK VAN COMFORT
Perfect gebalanceerd & lichtste 32 kN ontwerp 
met pistoolgreep op de markt, biedt maximum 
comfort & gebruiksgemak en minimum aan 
vermoeidheid.

TWEE VOEDINGSBRONNEN
Gebruik de RP 340 zoals u wilt. Ofwel met snoer 
ofwel met batterij… of switch snel van het een 
naar het ander.

CAPACITEIT: 
10 – 108 mm

PERSEN

Enkel RIDGID® kan een zeer performante persma-
chine bieden met de afmeting en het gewicht van 
een mini-tool! Hoewel 30% kleiner en 17% lich-
ter, levert deze persmachine dezelfde betrouw-
baarheid met bijkomende voordelen: 31% langer 
onderhoudsinterval en de unieke mogelijkheid om 
zowel op batterij als op netspanning te werken 
met dezelfde tool!

VOOR UW
GEMOEDSRUST

Voor ons aanbod persbekken 
en toebehoren, kijk op 
RIDGID.COM

Wist u dat?

• De RP 340 ‘s werelds lichtste standaard persmachine met pistoolgreep is.
• U veel geld kan uitsparen aan onderhoudskosten omdat de RP 340 een 

verlengd service-interval heeft van wel 42.000 perscycli.
• U de RP 340 met snoer of batterij kan gebruiken.
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RP 240 RP 241

RP 240 
Cat. N° 

 59198 € 1.359,-
RP 241 
Cat. N° 

59158 € 1.359,-

COMPACT
24 kNPERSGEREEDSCHAP

PISTOOLGREEP
Voor buitengewoon
evenwichtig &
ergonomisch
gebruik!

INLINE DESIGN
Open de persbek en
haal de trekker over
met dezelfde hand,
bespaar tijd en
inspanning!

*omvat 3× compact bekken*omvat 3× compact bekken

M I C R O  P E R S E N
DE LICHTSTE & MEEST COMPACTE PERSMACHINE OOIT!

EENVOUDIGE BEDIENING MET EEN HAND

GA NU VOOR DRAADLOOS!
Bluetooth® technologie en gratis App 
voor instant tool diagnose.

SNEL PERSEN IN  
4 SECONDEN!

GROOT  
LED LICHT 

TOEGANG TOT DE 
NAUWSTE RUIMTES!

ONDERHOUDSINTERVAL
Pas na  
32.000 cycli!

GEAVANCEERDE 
LITHIUM BATTERIJ
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NIEUW!

C-STYLE 
BUIZENSNIJDERS 
C-Vormige Buizensnijder voor Koper

RIDGID C-vormige buizensnijders snijden 15/22 of 28 mm koperen buizen 
en bieden tevens unieke voordelen die het afkorten van koper naar een 
heel nieuw niveau tillen.
• Model C15/22 is ‘s werelds eerste vaste maat C-vormige 

buizensnijder om zowel 15 als 22 mm koperen buizen af te 
korten met de unieke functie “snelle aanpassing maat”.

• RIDGID’s Wielpen voor snelle vervanging van het snijwieltje.  
Geen gereedschap noch uit elkaar halen van de behuizing nodig.

• Snap-on functie voor snelle verbinding met de buis en 
veerbeladen snijwiel voor constante druk.

• Mogelijkheid om schroevendraaier te gebruiken voor extra 
hefboomkracht in krappe ruimtes. 

STRAPLOCK 
SPANBANDTANG
Veilige grip op plastic buizen van 3” – 8” (80 mm – 220 mm) - 
waardoor vol vertrouwen kracht in alle richtingen kan uitgeoefend 
worden. Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van plastic 
buizen met een grote diameter.
• BETROUWBAARHEID: Speciale band zorgt voor maximale grip en 

voorkomt beschadiging buis.
• SNELHEID: Snel aanpassen van de maat dankzij instelsysteem.
• FLEXIBILITEIT: Geschikt voor alle plastic buizen van 3” – 8” diameter 

(80 mm – 220 mm).

2 Maten
in 1

C15/22
Cat. N° 

57018

C28
Cat. N° 

60668
Cat. N° 

42478€ 32,- € 25,- € 33,-
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600-I & 690-I

*Complete kits met 
machines, snijkoppen, 

steunarm, koffer

Directe werking van de 
snijkussens helpt u om 
sneller en eenvoudiger 
als ooit tevoren draad te 
snijden.

Steunarm met twee bekken 
voor een betere grip en 
verhoogde veiligheid tijdens 
gebruik.

600-I
Cat. N° 

44878*

690-I
Cat. N° 

44933*

€ 692,-

€ 1.024,-

Snel 
ontkoppelingssysteem 
helpt u om de snijkop 
probleemloos te 
plaatsen en te 
verwijderen  
(enkel 690-I).

Schroefdraad 
in borstelkapjes 
verhoogt 
onderhoudsgemak.

Gegoten hendel 
en geprofileerde 
greep zorgen 
voor optimale 
controle.

Duurzaam gegoten 
tandwielhuis en glasvezel 
versterkte plastic behuizing 
en handvat verlengen de 
inzetbaarheid van de machine.

HANDBEDIENDE DRAADSNIJMACHINES
Ideaal voor onderhouds- en herstellingswerken!

Openen

Ring 
geleiden

Sluiten

Openen

Wist u dat?

• U met RIDGID® draadsnijmachines een ruim gamma 
van buizen kan voorbereiden voor ontelbare klussen: 
staal, gegalvaniseerd & kunststof beklede buis, koper**, 
roestvast staal, IMC en stangen tot 30 Rockwell C.

• U buizen tot 12” kan snijden met de draagbare RIDGID® 
700 aandrijfmachine indien gebruikt met de 258XL 
pijpsnijder.

** Indien gebruikt met de 916 en 918 rolgroevers

DRAADSNIJDEN
”We moeten vaak herstellingen uitvoeren aan bestaande installaties in 
oudere gebouwen – en daar komt bijna altijd draadsnijden aan te pas. 
Zelfs indien je modernere technieken verkiest, heb je nog steeds een 
draadsnijmachine nodig om stalen pijpen voor gas-of waterleidingen 
aan elkaar te maken.”

Dirk Peytier - Heeft zijn eigen loodgietersbedrijf en is nationale voor-
zitter van de Beroepsfederatie van Installateurs Centrale Verwarming, 
Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen (ICS).
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Cat. N° 
13191 € 3.788,-

300AAC
• ⅛ – 2” (tot 4” met optioneel snij-ijzer met  

tandwieloverbrenging model 141).
• Bewezen prestaties bij zwaar gebruik, wordt al meer dan 

40 jaar op werven gebruikt.
• Draagbaarheid en veelzijdigheid in een compact formaat.
• Ideaal om te gebruiken met RIDGID® rolgroevers.
• Geleverd met 2” draadsnijkop, snijkussens, ruimer, pijpsnijder, 

automatisch koeloliesysteem model 330 en 5 L RIDGID® olie.

B-500
DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE VOOR BUIZEN

• Capaciteit: 3½” (100 mm) buis en groter, vlakke plaat; staal & roestvast staal.
• Pijpwanddike/Plaatdikte: min 0.188” (4,8 mm) / max 0.5” (12,7 mm).
• Afschuinhoeken: 30°, 37.5° & 45°.
• Snijkop: geschikt voor meeste soorten staal & roestvast staal.
• Breedte van de rand: 0-³⁄₁₆” (4,8 mm) in stappen van ongeveer ¹⁄₃₂” (0,8 mm).

€ 3.879,- € 3.879,- € 3.879,-

BESPAAR TIJD 
12” Sch 40 buis klaarzetten 
& afschuinen in minder dan 
2 minuten

AFSCHUINEN VAN
ALLE DIAMETERS
(min 3½")

GEEN VLAMMEN,
NOCH VONKEN

VERVOERBAAR 
Weegt slechts 24 kg

KLEINE AFMETING
40,1 × 29,2 × 33,8 cm 
(L × D × H)

GEEN PROBLEMEN MEER MET AFSCHUINEN.
WE LANCEREN DE BETERE MANIER.

met 30° snijkop,  
230 V

Cat. N° 
55098

met 37½° snijkop,  
230 V

Cat. N° 
49303

met 45° snijkop,  
230 V

Cat. N° 
55093
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300 
COMPACT
• ⅛ – 2” (tot 4” met optioneel snij-ijzer met 

tandwieloverbrenging model 141).
• Gemakkelijk te transporteren en op te stellen met een 

250 onderstel.
• RIDGID ’s meest veelzijdige en draagbare machine.
• Autonoom koeloliesysteem met instelbaar debiet.
• Krachtige 1700 W geschikt voor constant gebruik.
• Geleverd met 2” draadsnijkop, snijkussens, ruimer, 

pijpsnijder en 5 L RIDGID® olie. 

Cat. N° 
50697 € 3.788,-

1224-4”
• De referentie in 4” draadsnijden.
• Werkt goed in omgevingen met 

spanningsval.
• Geleverd met 2” en 4” 

draadsnijkoppen, snijkussens, ruimer, 
pijpsnijder en 5 L RIDGID® olie.

Cat. N° 
26107

1233-3”
• Een van de lichtste en snelste 3” 

draadsnijmachines ter wereld
• Draait zelfs efficiënt in lage 

spanningsomgevingen.
• Geleverd met 2” en 3” 

draadsnijkoppen, snijkussens, ruimer, 
pijpsnijder en 5 L RIDGID® olie.

Cat. N° 
20215

€ 6.593,-

€ 4.720,-
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590L
HYDRAULISCHE BUIGMACHINE
Handbediende en elektrisch-hydraulische buigmachines voor 
precisiekoudbuigen van standaardgasleidingen tot 2”.

HB382
Cat. N° 

36518 € 1.045,-
HB382E
Cat. N° 

39243 € 1.863,-

HBO382
Cat. N° 

42468 € 1.552,-
HBO382E

Cat. N° 
42473 € 2.412,-

Cat. N° 
26641 € 766,-

DROOGZAAGMACHINE
Snelspansysteem voor een snelle werking.   
Een krachtige 2.200 W-motor gecombineerd met onbelast 
toerental van 1.300 omw/min, maakt van de 590L de 
ultieme droogzaagmachine om snel zuivere sneden in 
verschillende materialen en profielen te maken. 

Wist u dat?
• De RIDGID® buigmachines gebruikt kunnen worden 

in omgevingen met een bedrijfstemperatuur van  
-10 tot 50°C.

• U met RIDGID® hydraulische buigmachines stalen 
pijpen kan buigen met een wanddikte van 2.2 mm 
tot 7.6 mm.

• Alle RIDGID pendelzaagmachines een elektronische 
overbelastingsbeveiliging hebben voor een lang 
zorgeloos gebruik.

• De 590-L droogzaagmachine een spilvergrendeling 
heeft voor gemakkelijke bladvervanging.

BUIGEN & ZAGEN 
Precisie en maximale inzetbaarheid, snelheid, wend-
baarheid, draagbaarheid, minimum vermoeidheid van 
de gebruiker staan op de checklist van elke professio-
nal! Daarom werd RIDGID® tijdens de laatste twee 
decennia steeds door de industrie gekozen voor het 
koudbuigen van standaardgasleidingen bij: 
· Infrastructuurwerken, zoals stalen leuningen, 

metalen trappen, stalen structuren;
· Buisvoorbereiding voor brandbeveiliging, water-, 

verwarmings- en gasinstallaties;
· Industriële systemen die 90° bochten vereisen, 

zoals stoomketels, gascompressoren, warmte-
wisselaars.
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1/2"
BSP

10 mm

132 mm

10 mm

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

1-1/4"

10 mm

350 mm

HC-2W / RB-3W
DIAMANTBOORMACHINE

HC-2W
Cat. N° 

26721 € 724,-
RB-3W Motor

Cat. N° 
34511 € 1.034,-

RB-3W  
Boorsysteem

Cat. N° 
34501

€ 1.655,-

RB-214/3
Cat. N° 

35091 € 2.898,-

RB-214/3
BOORSYSTEEM

WATERDRUKTANK
• Stalen tank. Capaciteit: 10 L. Druk: 6 bar.
• Pomp, slang en houder voor koppelingen.

Cat. N° 
46783 € 182,-

BOREN
RIDGID® HC-2W & RB-3W diamantboormachines 
klaren elke klus, of het nu om zachte of harde materialen 
gaat, nat of droog, grote of kleine diameters.

RIDGID RB-214/3 is een uiterst professioneel, 
lichtgewicht boorsysteem voor precisie diamantboren. 
Toepassingen in zwaar gewapend beton, metselwerk, 
vuurvaste steen, asfalt, steen en andere materialen. 

RB-3W 

HC-2W

RB-214/3

Wist u dat?

• Bij het boren van gaten met een diameter groter 
dan 82 mm, het gebruik van een centreerboor en 
een centreerboorhouder wordt aangeraden voor 
accuraat boren.

• Bij het boren in zeer harde materialen (zoals tegels), 
voorboren met het centreerboorpunt aangeraden 
wordt.



10RIDGID.COM

Cat. N° 
38758 € 99,-Cat. N° 

40043 € 99,-Cat. N° 
36163 € 99,-

Wist u dat?

• De CD-100 naast methaan ook vele andere 
ontvlambare gassen kan opsporen zoals waterstof, 
propaan, ethanol en ammoniak? 

• De micro DM-100 Digitale Multimeter ook schok- 
en waterbestendig is? 

• Alle RIDGID Test & Measurement Tools en 
inspectiecamera’s geleverd worden met batterijen 
en draagkoffer? 

TEST, MEASUREMENT &  
INSPECTIE
RIDGID biedt een volledig gamma van test & 
measurement tools en inspectiecamera’s:
• snel uitvoeren van visuele inspecties op moeilijk 

te bereiken plaatsen;
• snel opsporen van gaslekken in installaties;
• accuraat meten van afstanden/temperaturen en 

vochtigheid;
• oplossen van elektrische problemen;
• nivelleringswerkzaamheden uitvoeren.

Kunnen zelfs de laagste concentraties van 
ontvlambare gassen op een zeer snelle en eenvoudige 
manier opgespoord worden. De detector beschikt 
over een 41 cm lange flexibele sensorkabel waarmee 
ontvlambare gassen zoals methaan, propaan, 
koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige 
afstand gedetecteerd kunnen worden.
•  Instelbare gevoeligheid voor het opsporen van zelfs 

de laagste gasconcentraties.
• Dankzij de Tri-Mode Detection™-functie wordt de 

gebruiker visueel (LED), akoestisch (geluidssignaal) 
en/of met trillingen gewaarschuwd bij detectie van 
een gaslekkage.

• Sonde van 41 cm voor opsporing van lekkages  
in moeilijk bereikbare plaatsen en  
nauwe ruimtes. 

Beschikt over een 17 mm 
aluminium camerakop met 4 zeer 
heldere leds die voor een
superieure beeldkwaliteit van het 
2.4” LCD-kleurenscherm zorgen. 
Bovendien beschikt hij
over een video out-aansluiting 
om live-beelden naar externe 
apparatuur over te zetten en
over een digitale beeldrotatie van 
180° voor rechtopstaande beelden.
• Display: LCD-kleurenscherm, 

320×240 resolutie.
• Kabelbereik : 120 cm / vast.
• Verlichting: 4 Aanpasbare LED’s.

• Bediening met één enkele knop, uiterst handig 
in gebruik.

• Nivellerings- en uitlijnwerkzaamheden in een 
fractie van een seconde.

• Directe projectie van uiterst heldere verticale en 
horizontale lijnen.

• Laserklasse 2, 630 - 670 nm.
• Nauwkeurigheid: 0,6 mm / 1 m.
• Verhoogd bereik binnen van 30 meter.
• Automatische nivellering binnen ±6°.
• Geïntegreerde 360° draaibare voet.
• Statief en laserverbeteringsbril  

inbegrepen. 

MICRO CD-100
ONTVLAMBARE-
GASSENDETECTOR

MICRO CA-25
INSPECTIECAMERA

MICRO CL-100
ZELFNIVELLERENDE 
KRUISLIJNLASER 
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• Handig zakformaat met uitzonderlijk afstandsbereik tot wel 70 m.
• De ultrascherpe klasse II-laserstralen markeren duidelijk het 

gemeten punt.
• Tijdens het werk kunt u de instelbare meeteenheden 

gemakkelijk aflezen, in voeten, inches of meters.
• Helder scherm met achtergrondverlichting voor gebruik  

in slecht verlichte ruimtes.
• Snelle en accurate volume- en oppervlakteberekeningen  

en indirecte berekeningen. 

• Dubbel geïsoleerde schok-en waterbestendige (1 m) IP67 
behuizing.

• 11 verschillende elektrische functies gaande 
van AC/DC spanning & stroom (1000 V/10 A) tot 
temperatuursmetingen.

• Geclassifieerd voor industrieel gebruik, CAT III - 1000 V & 
IV - 600 V.

• Extra groot achtergrondbelicht LCD scherm voor het 
eenvoudig en duidelijk aflezen van de resultaten.

• Grote capaciteit, kabels tot 30 mm diameter omklemmen.
• Groot meetbereik, tot 1000 A.
• AC/DC Stroombereik: 40 A / 400 A / 1000 A.
• Duidelijk en nauwkeurig aflezen op het groot 

achtergrondbelicht LCD scherm met weergave 
staafgrafieken.

• 10 functies in één: Spanning AC/DC, Stroom AC/DC, 
Capaciteit, Frequentie, Diode- en Continuïteitstest, 
Temperatuur.

• Is een professioneel toestel om nauwkeurig de luchtvochtigheid en 
temperatuur te meten. Beide gemeten waarden (%RH en °C of °F) 
worden onmiddellijk en simultaan weergegeven op het dubbel LCD 
scherm met achtergrondverlichting.

• Met één druk op de knop kan nu o.a. de binnenluchtkwaliteit (IAQ) 
vastgesteld worden en ook de werking van ventilatie-, airco- en 
koelingssystemen beoordeeld worden.

• De micro HM-100 berekent automatisch de dauwpunt- & 
natteboltemperatuur en de Capaciteit-sensor is bestand tegen 
de effecten van condensatie en hoge temperaturen. Hiermee 
is de micro HM-100 dan ook uitermate geschikt voor gebruik in 
veeleisende HVAC omgevingen.

MICRO LM-100 
LASERAFSTANDSMETER

MICRO DM-100 
DIGITALE MULTIMETER

MICRO IR-200
CONTACTLOZE INFRAROOD 
THERMOMETER
• Ultrascherpe dubbele klasse II-laserstralen markeren 

duidelijk het oppervlak dat wordt opgemeten.
• “Distance to spot”-verhouding van 30 op 1 maakt 

het mogelijk om nauwkeurig te meten vanop grotere 
afstand.

• Aanpasbare Emissiviteit om accuraat de temperatuur 
te meten van praktisch elk oppervlak.

• Hoorbare en visuele alarmmeldingen ( hoog & laag) 
waarschuwen u direct als de temperatuur buiten het 
door u ingestelde bereik komt.

• Helder scherm met achtergrondverlichting dat 
ingeschakeld kan worden in slecht verlichte ruimtes.

• Geschikt voor montage op driepoot voor herhaaldelijke, 
accurate temperatuurmetingen.

MICRO CM-100 
DIGITALE STROOMTANG

MICRO HM-100 
TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSMETER

Cat. N° 
36798 € 99,-

Cat. N° 
36158 € 99,- Cat. N° 

37423 € 99,-

Cat. N° 
37428 € 99,-

Cat. N° 
37438 € 99,-
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XX

HQx Live app

• Zelf-nivellerende camera voor een helder, 
duidelijk, altijd rechtopstaand beeld van de 
binnenkant van de leiding.

• Compact, draagbaar pakket om gemakkelijk 
te transporteren en op te bergen.

• Digitale opname rechtstreeks op USB.

• Docking systeem voor snelle en efficiënte 
start van het werk.

• Verbeterde kabel en camerakop voor 
uitstekende wendbaarheid.

• Ingebouwde FleXmitter® sonde om de 
camera precies te lokaliseren.

• Rechtstreeks streamen of opnemen van 
inspecties met een iOs of Android telefoon 
of tablet met de gratis HQxLive app.  

• Geïntegreerde microfoon en luidspreker.
• Overlay functionaliteit om afmetingen, 

datum en tijd toe te voegen.

GROOTSE prestaties in een compact, duurzaam en lichtgewicht pakket

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

25 mm zelf-nivellerende camerakop – 
Eenvoudig navigeren in leidingen met  
kleine diameter

Nieuwe generatie 
flexibele duwkabel –  
Ø 6 mm, 30 m lang 

Waterbestendig 
toetsenbord

Daglicht leesbaar 
kleuren LCD scherm

Docking systeem – 
CS6xPak kan losgemaakt 

worden door een halve draai 
aan de quick-release knoppen

Transporthendel – 
om het gehele inspectiesysteem 

met één hand te dragen

Ingebouwde 
FleXmitter Sonde 

ZELF-NIVELLERENDZELF-NIVELLEREND
DRAAGBAARHEID

EENVOUDIG ONDERZOEKEN VAN 40 TOT 150 MM LEIDINGEN &  
DIGITAAL OPNEMEN MET EEN DRUK OP DE TOETS.

SeeSnake®  CAMERASYSTEEM

DRAAGBAARHEID

INSPECTIE & OPSPORING Wist u dat?
RIDGID® SeeSnake® en SeekTech® inspectiesystemen en plaatsbepalers zetten 
de norm als het om robuustheid, duwbaarheid en gebruiksgemak gaat. Met 
een groot aanbod aan krachtige camera’s, duwkabels, haspels en monitors, 
is er altijd een SeeSnake systeem dat voldoet aan uw eisen. Elk systeem is 
gebruiksvriendelijk en duurzaam.

Een volledige serie RIDGID SeekTech plaatsbepalers en zenders is beschikbaar 
om snel en accuraat ondergrondse nutsleidingen op te sporen: elektriciteits-
leidingen, water-, gas-, olie-, telecom- en afvoerleidingen en rioleringen. Elk 
systeem biedt de flexibiliteit om aan verschillende eisen te voldoen en is de 
ideale aanvulling op de RIDGID SeeSnake inspectiecamerasystemen.

• Alle RIDGID SeeSnake inspectiecamerasystemen 
werken met alle SeeSnake monitors.

• U met SeeSnake camera’s leidingen kan inspec-
teren van 20 mm tot 300 mm diameter.

• U dezelfde externe batterijen kan gebruiken voor 
alle SeeSnake monitors.

• De nieuwe SeekTech SR-24 plaatsbepaler 
GPS en Bluetooth® technologie heeft voor 
eenvoudige integratie met externe systemen 
voor dataopslag.
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Nieuwe 
generatie 
flexibele 
duwkabel –   
Ø 7.6 mm, 61 m 
lang

25 mm  
zelf-nivellerende 
camerakop –  
Snel navigeren in 
leidingen met kleine 
diameter

Geleverd met 
een bijkomende 
transportkoffer voor 
veilig opbergen. 

Opbergbak –
Handige 
opbergruimte 
voor onmisbaar 
gereedschap

Cat. N° 
48118

Cat. N° 
47163

SEESNAKE 
COMPACT  &  CAMERASYSTEEM

SEESNAKE 
rM200A  &  CAMERASYSTEEM

ZELF-NIVELLERENDZELF-NIVELLEREND
VEELZIJDIGHEID

EENVOUDIG ONDERZOEKEN VAN LEIDINGEN VAN 40 MM TOT 200 MM MET EEN 
CAMERA DIE EEN DUIDELIJK EN RECHTOPSTAAND BEELD WEERGEEFT.

SeeSnake®  rM200 CAMERASYSTEEM

VEELZIJDIGHEID

Duurzame 
haspel  –  
Gebouwd met 
gekende RIDGID® 
sterkte om te 
weerstaan aan 
dagelijks zwaar 
werk

Geïntegreerde 
transportwagen –  
Inclusief verstelbare 
hendel en alle 
terrein wielen voor 
eenvoudig transport 
op de werf

Docking systeem –  
Klikt CS6x vast voor 
transport van het geheel

Combineert draagbaarheid 
en veelzijdigheid om uw 
inspecties eenvoudiger en 
efficiënter te maken
De CS6xPak en CS6x bieden dezelfde 
voordelen in twee verschillende formaten. 
Beide monitors zijn compatibel met alle 
SeeSnake® camerahaspels. De CS6xPak is 
ontworpen om te docken op de Compact2, 
terwijl de CS6x gemakkelijk op de 
Max rM200 gemonteerd kan worden.

Verwisselbaarheid  
2 soorten trommels die 
snel en gemakkelijk 
verwisseld kunnen 
worden voor flexibiliteit 
op de werkplek

Ingebouwde 
FleXmitter sonde 

€ 6.005,-

€ 8.259,-
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D65S & CA-350
MICRODRAIN™
• Voor leidingen van 30 - 75 / 100 mm*.
• Gaat door bochten van 90° in de meeste 

leidingen van 40 mm.
• 20 m duwkabel.
• 512 Hz sonde.
• Bijkomende herlaadbare batterij inbegrepen.

L100 & CA-350 
MICROREEL™
• Voor leidingen van 40 - 100 / 125 mm*.
• Gaat door bochten van 90° in de meeste leidingen van 50 mm.
• 30 m duwkabel.
• 512 Hz sonde.
• Beschikbaar met (L100C) of zonder (L100) meterteller.
• Bijkomende herlaadbare batterij inbegrepen.

NAVITRACK SCOUT® PLAATSBEPALER 

* Kleinere capaciteit in combinatie met een CA-350, grotere capaciteit indien gebruikt met een SeeSnake monitor.

• De RIDGID® Navitrack Scout® plaatsbepaler maakt een eenvoudig lokaliseren van 
camerakoppen, sondes en duwstangen mogelijk.

• Gemakkelijk aanduiden waar het probleem zich stelt en snel van start gaan met de herstelling.
• Gedaan met het gissen tijdens het lokaliseren door het gemakkelijk leesbare LCD scherm en de 

visuele kaart.
• Om camera’s en sondes te vinden op o.a. volgende frequenties: van 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz tot 33 kHz. 
• Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk.
• Automatische berekening en weergave van diepte.

D65S&CA-350 
Cat. N° 

40793

L100&CA-350 
Cat. N° 

40803

Cat. N° 
19243 € 1.822,-

€ 2.718, € 3.765,-
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K-45AF

K-40AF

K-400AF

K-400AF w/C45IW 
Cat. N° 

28103

Cat. N° 
71742 € 782,-

K-400AF w/C32IW 
Cat. N° 

28098 € 1.066,-

€ 1.139,-

K-45AF 
Cat. N° 

36033
K-45AF-5 

Cat. N° 
36043*

Wist u dat?
• De gepatenteerde 2-wegveerinvoer 

AUTOFEED® de kabel automatisch in en 
uit de leiding voert, waardoor het reinigen 
gemakkelijk en snel kan uitgevoerd worden.

• Elke RIDGID segmentveermachine een 
uniek, snelwerkend koppelingssysteem 
heeft voor maximale bedieningscontrole.

• RIDGID trommelmachines veel kracht leve-
ren om verstoppingen te verhelpen, terwijl 
RIDGID segmentveermachines ontstoppen 
door te snijden aan hoge snelheid.

• RIDGID een ruim aanbod van hulpstukken en 
veren heeft om de ergste verstoppingen te 
verhelpen, van vetophopingen tot wortelver-
stoppingen.

RIOOLONTSTOPPING 
RIDGID® rioolontstoppers, gaande van 
handgereedschap, gootsteen-, trommel- 
en segmentveermachines tot hogedruk- 
rioolreinigers, leveren al decennia lang 
dezelfde betrouwbare prestaties voor de 
professional.

• Voor leidingen van 20 - 75 mm.
• Kabel roteert aan 270 RPM.
• Geleidingsslang en automatische 

veerinvoer houden de werkplek 
proper.

• Bediening met één hand dankzij 
voetschakelaar op perslucht.

• Voor leidingen van 30 - 110 mm.
• De meest draagbare RIDGID 

ontstopper.
• Telescopische hendel 

vergemakkelijkt het transporteren 
en opbergen.

• Geïntegreerd transportwagentje 
zorgt voor gemakkelijk transport van 
en naar de werf.

• Koppelbegrenzer voorkomt het 
mogelijk knikken van de veer.

• 380 W motor draait aan 170 RPM.

• Voor leidingen van 20 - 75 mm.
• Regelbaar toerental: 0-600 RPM.
• Binnentrommel voorkomt lekkage van water 

en zorgt ervoor dat de veer niet kan kantelen 
in de trommel.

*omvat C6 veer + T250 gereedschapsset en draagkoffer

€ 357,-

€ 469,-
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Cat. N° 
59143 € 222,-Cat. N° 

57043 € 69,-

POWER-SPIN+™
AFVOERREINIGER
Kies tussen twee mogelijkheden om snel te ontstoppen: bediening met 
de hand of montage op een boormachine.
• Reinigt leidingen van ¾” tot 1½” (20 mm tot 40 mm) diameter.
• Stopsysteem zorgt ervoor dat de kabel niet uit de trommel komt.
• Knikbestendige MAXCORE® veer is ontworpen voor bediening met 

boormachine tot 500 TMP.
• AUTOFEED® Technologie voert de kabel de leiding in.
• Trek aan de trekker en draai aan de hendel om probleemloos te 

reinigen.

POWERCLEAR™
AFVOERREINIGER
De krachtige, compacte en veelzijdige PowerClear™ afvoerreiniger 
reinigt probleemloos afvoerleidingen (badkuipen, lavabo’s of douches) 
van ¾” (20 mm) tot 1½” (40 mm) diameter.
• 2-way AUTOFEED® – je handen blijven proper bij het invoeren en 

terughalen van de veer. 
• Heavy duty veer met kern – voor lange levensduur, verbeterde 

sterkte en knikbestendig.
• Doorzichtig deksel – gebruiker kan zien hoeveel veer er nog 

overblijft.

BADKUIPEN LAVABO’S DOUCHES

NIEUW!
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Cat. N° 
35511 € 2.794,-Cat. N° 

37413 € 6.189,-

KJ-3100
HOGEDRUK-RIOOLREINIGER
• Voor leidingen van 50 - 250 mm.
• Krachtige 16 PK benzine motor met startkoord: 4-slag motor.
• Stevige stalen haspel met 61 m slang van ⅜”.
• Levert bedrijfsdruk van 205 bar en een debiet van 21 l/min voor een 

snelle, efficiënte reiniging van de leidingen.

KJ-1590 II
ELEKTRISCHE HOGEDRUK-
RIOOLREINIGER
• Voor leidingen van 32 - 150 mm.
• Krachtige 2,2 kW motor met overbelastingsbeveiliging.
• Drieplunjerpomp met pulserende werking.
• Handig opbergsysteem voor de kabel.
• Levert bedrijfsdruk van 90 bar en een debiet van 15 l/min voor een 

snelle, efficiënte reiniging van de leidingen.
• Heavy duty stalen haspel met 20 m ¼” slang (¼” aansluiting).
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• Voor leidingen van 20 - 110 mm.
• De meest veelzijdige RIDGID® ontstopper voor kleine en grote  

ontstoppingswerkzaamheden.
• Ideaal voor gebruik in gootstenen, doucheaflopen en leidingen in de vloer.
• Direct werkend koppelingssysteem voor optimale bedieningscontrole.
• Kan gebruikt worden met 3 verschillende verenmaten: 8 mm, 10 mm en 16 mm. 
• Beschikbaar met 230 V (50 Hz) omkeerbare inductiemotor.
• 300 W motor roteert kabel aan 400 RPM.

K-50-6
Cat. N° 

11981 € 1.149,-
K-50-7

Cat. N° 
11991 € 1.253,-

K-50-8
Cat. N° 

12001 € 1.398,-

• Voor leidingen van 32 - 150 mm.
• Direct werkend koppelingssysteem voor optimaal bedieningsgemak.
• 700 W motor draait aan 600 RPM.
• Geleverd met 5 kabels 22 mm × 4.6 m, 5 kabels 16 mm × 2.3 m; 

verentrommel, geleidingsslang en gereedschap.

• Voor leidingen van 50 - 250 mm.
• De meest krachtige ontstoppingsmachine in het RIDGID® gamma.
• Ontstopt gemakkelijk de zwaarste verstoppingen zoals o.a. 

wortelverstoppingen.
• Het reinigen aan een hoge snelheid van 600 RPM, onderscheidt deze 

machine van de rest.
• Verticaal frame met grote semipneumatische gelagerde wielen en plaats 

om de kabel op te bergen.

K-60SP

K-1500SP

K-60SP-SE-A25
Cat. N° 

94497 € 1.405,-

K-1500SP A SE
Cat. N° 

45317 € 3.073,-

 
K-50

Vetnippels
(voor weinig 
onderhoud)

Snel koppe-
lingssysteem 

Ingebouwde 
steun voor 

tools  
(Handig en 

gemakkelijk in 
gebruik)

Rubberen voet
(Voor maximale 

stabiliteit tijdens 
werkzaamheden)

Betrouwbare 
en eenvoudige 
koppeling

FW/OFF/REV knop
(Voor een maximum aan  
veiligheid)

Direct werkende koppelingshendel 
(Perfecte controle over de kabel.  
Snel werkende rem voorkomt overlopen)

Isolerende motordichting
(beschermt motor tegen vuil)

Slang voor 
zwaar werk 

Robuust gietijzeren omhulsel
(Betrouwbaar en duurzaam voor 

zwaar werk)

Krachtige omkeerbare  
inductiemotor

(Roteert kabel aan 400 RPM)
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Cat. N° 
54358 € 201,-

PRO TOOL TOP ORGANIZER
Eenvoudig opbergen & uitkiezen van kleine stukken en 
toebehoren.
Omvat: 6 verwijderbare opbergbakjes, 2 tussenschotten om 
tegemoet te komen aan elke job 

PRO MEDIUM TOOL BOX
Brede opbergmogelijkheden voor elektrisch gereedschap, 
handgereedschap en toebehoren.
Omvat: 2 handvaten aan de zijkant, 1 centraal handvat, 
uitneembare opbergbak voor kleiner gereedschap

PRO MOBILE TOOL TROLLEY
Brede opbergruimte. Vergrendelingssysteem met staaf.
Verwijderbaar deksel.
Omvat: stevige telescopische metalen hendel, alle-terrein 
wielen, geïntegreerde gereedschapshouder

Cat. N° 
54338

Cat. N° 
54343

Cat. N° 
54348

€ 60,-

€ 67,-

€ 113,-

FW/OFF/REV knop
(Voor een maximum aan  
veiligheid)

Isolerende motordichting
(beschermt motor tegen vuil)

Gemaakt van 
slagvast kunsthars.

Metalen stop 
voorkomt dat het 
deksel valt.

Vergrendelbaar 
systeem
(slot niet inbegrepen)

Water- en stofdicht 
voor bescherming 
materiaal.

Heavy-duty ontwerp 
voor professioneel 
gebruik.

PROFESSIONEEL  
OPBERGSYSTEEM  
VOOR GEREEDSCHAP 
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Inspectie & Opsporing  Pagina 12-14

48118 Compact2 Systeem Kit Compact2 Systeem met CS6xPak Monitor + 230 V 4.0 
Geavanceerde Lithium Batterij + 230 V Geavanceerde Lithium Lader

47163 rM200A Max & CS6x 
Camerasysteem

Kit rM200A Max Systeem met CS6x Monitor + 230 V 4.0 
Geavanceerde Lithium Batterij + 230 V Geavanceerde Lithium Lader + 
Transportkoffer

40793 microDrain™
D65S Sonde & CA-350

microDrain D65S/CA-350 Systeem – 65’ (20 m) microDrain met Sonde 
+ micro CA-350 Camera & 12 V Lithium Batterij

40803 microReel™
L100 & CA-350

microReel L100 haspel / CA-350 Systeem – 100’ (30 m) microReel L100 
met Sonde + micro CA-350 Camera & 12 V Lithium Batterij

19243 Navitrack  
Scout® Plaatsbepaler

Navitrack Scout Plaatsbepaler met draagkoffer + 
oppervlaktemarkeringen en klem + 4 C-Cell Batterijen

DRAADSNIJDEN Pagina 5-7

44878 600-I
Handbediende 

Draadsnijmachine

230 V ¹⁄₂ - 1¼” met Steunarm en Draagkoffer

44933 690-I
Handbediende 

Draadsnijmachine

230 V ¹⁄₂ - 2” met Steunarm en Draagkoffer

13191 300AAC Model 300 Aandrijfmachine Compleet , ¹⁄₈ - 2”, 
230 V, 25 - 60 Hz Universeel, Automatische Smering

50697 300 Compact Model 300 Compact Draadsnijmachine, ¹⁄₈ - 2”, 
230 V, 25 - 60 Hz Universeel

20215 1233-3” Model 1233 Draadsnijmachine, ¹⁄₈ - 3”, 
230 V, 50 - 60 Hz Universeel

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

BUIGEN & ZAGEN Pagina 8

42468 Hydraulische buigmachine
HBO382

Open-vleugelbuigmachines, ³⁄₈ - 2”

42473 Hydraulische buigmachine
HBO382E

Open-vleugelbuigmachines, ³⁄₈ - 2”

36518 Hydraulische buigmachine
HB382

Buigmachine met opklapbare vleugel, ³⁄₈ - 2”

39243 Hydraulische buigmachine
HB382E

Buigmachine met opklapbare vleugel, ³⁄₈ - 2”

26641 Droogzaagmachine
590L

Droogzaagmachine 230 V 50 Hz

BOREN Pagina 9

26721 Handboor HC-2W HC-2W, Handboor voor droog en nat boren, 230 V, PRCD
34511 RB-3W Motor RB-3W Droog en Nat Boren, 230 V, PRCD
34501 RB-3W Boorsysteem RB-3W Motor, 230 V + Statief + Verankeringsset
35091 RB-214/3 Boorsysteem RB-214/3, 230 V Motor + Statief + Verankeringsset + Sleutelset
46783 Waterdruktank 10 l / 6 bar

PERSGEREEDSCHAP   Pagina 2-3

43238 RP 340-B Persmachine op batterij – 18 V 2.0 A Geavanceerde Lithium Batterij + 
230 V Geavanceerde Lithium Lader + Draagkoffer

43283 RP 340-C Persmachine met snoer – 220 V Adapter + Draagkoffer
59198 RP 240 RP 240 Kit met  V15-22-28 bekken
59158 RP 241 RP 241 Kit met V15-22-28 bekken

TEST, MEASUREMENT & INSPECTIE Pagina 10-11

36163 micro CD-100 Ontvlambare-
gassendetector 

37428 micro CM-100 Digitale Stroomtang

40043 micro CA-25 Inspectiecamera 37423 micro DM-100 Digitale Multimeter
38758 micro CL-100 Zelfnivellerende 

Kruislijnlaser
37438 micro HM-100 Temperatuur- en

Vochtigheidsmeter
36158 micro LM-100 Laserafstandsmeter 36798 micro IR-200 Contactloze Infrarood 

Thermometer

BUIZEN AFKORTEN & VOORBEREIDEN   Pagina 4, 6

57018 C15/22 15 & 22 mm C-Vormige buizensnijder voor koper
60668 C28 28 mm C-Vormige buizensnijder voor koper
55098 B-500 Draagbare afschuinmachine met 30° snijkop (230 V, CE)
49303 B-500 Draagbare afschuinmachine met 37,5° snijkop (230 V, CE)
55093 B-500 Draagbare afschuinmachine met 45° snijkop (230 V, CE)

SPANBANDTANGEN  Pagina 4

42478 – STRAPLOCK Spanbandtang (80-220 mm)

OPBERGSYSTEMEN  Pagina 19

54338 Pro Tool Top Organizer Afmetingen (L × W × H): 56.4 × 35 × 16.5 cm, gewicht: 3.6 kg, 
capaciteit: 14.5 l, 45 kg

54343 Pro Medium Tool Box Afmetingen (L × W × H): Box 56.4 × 35 × 31 cm, gewicht: 4.6 kg, 
capaciteit: 36 l, 60 kg

54348 Pro Mobile Tool Trolley Afmetingen (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 48 cm, gewicht: 8 kg,  
capaciteit: 56 l, 75 kg

54358 Professioneel 
Opbergsysteem voor 

Gereedschap

Kit omvat bovenstaande catalogusnummers: 54338, 54343, 54348
Afmetingen (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm, gewicht: 16.2 kg, 
capaciteit: 106.5 l, 180 kg

RIOOLONTSTOPPNG Pagina 15-18

71742 K-40AF Machine met: AUTOFEED + Geleidingsslang + Montagebeugel 
+ C-13IC-SB, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 35’ (10,7 m) Speed Bump Veer met 
binnentrommel

28098 K-400AF w/C32 IW Machine met RIDGID Afvoerontstopper-handschoenen + AUTOFEED + 
C-32 IW ³⁄₈” (10 mm) × 75’ (23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met 
massieve kern + T-260 Gereedschapsset

28103 K-400AF w/C45 IW Machine met RIDGID Afvoerontstopper-handschoenen + AUTOFEED + 
C-45 IW ¹⁄₂” (12 mm) × 75’ (23 m) volledig omwikkelde (IW) veer met 
massieve kern + T-260 Gereedschapsset

36033 K-45AF Machine met C-1IC, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 25’ (7,6 m) veer met kern, met 
binnentrommel

36043 K-45AF-5 Machine met C-1IC, ⁵⁄₁₆” (8 mm) × 25’ (7,6 m) veer met kern, 
met binnentrommel + C-6, ³⁄₈” (10 mm) × 25’ (10,7 m) veer met 
binnentrommel + T-250, Vijfdelige gereedschapsset voor ³⁄₈”  
(10 mm) veer + Draagkoffer

57043 POWER-SPIN+™ Handspinner met bolvormige avegaar
59143 POWERCLEAR™ Afvoerreiniger ¾” – 1½” (20 mm – 40 mm), 230 V
37413 KJ-3100 Hogedruk-rioolreiniger - H-111 met H-112 ¹⁄₄” NPT Spuitkoppen +  

H-38 haspel met sproeislang van 200’ (61 m) × ³⁄₈” ID + 50’ (15 m) 
× ³⁄₈” ID sproei-/spoelslang + FV-1 Voetpedaal + Gereedschap om 
spuitkoppen te reinigen + HW-30 wasstaaf + Root Ranger voor het 
losspuiten van wortels + HF-4 slang met snelkoppeling 

35511 KJ-1590 II Elektrische hogedruk-rioolreiniger met zelfvoortstuwende spuitkop ¹⁄₄” 
+ penetrerende spuitkop ¹⁄₄” + 20 m × ¹⁄₄” slang 

11981 K-50-6 Machine met A-17-A Adapter + A-30 Verenset
11991 K-50-7 Machine met A-17-B adapter + A-30 Verenset
12001 K-50-8 Machine met A-17-A Adapter + A-17-B Adapter +  

A-30 Verenset
94497 K-60SP-SE-A25 Machine met RIDGID afvoerontstopper-handschoen +  

A-61 Gereedschapsset + A-62 Verenset + A-25 veer & gereedschapsset
45317 K-1500SP A SE Machine met A-1 RIDIGD afvoerontstopper-handschoen +

A-12 Ontkoppelingspen + A-34-12 Achterste Geleidingsslang + SE 
Gereedschapsset
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BESTELINFORMATIE

LEVENSLANGE
GARANTIE
Tegen materiaal- en

productiefouten

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

Tel.: +32 (0)11 598 620
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.be


