PREGLEDOVANJE, LOCIRANJE
& ČIŠČENJE ODTOKOV
PREGLED

KOLUTI IN
KAMERE

MONITORJI

OPREMA ZA
LOCIRANJE

OPREMA ZA
ČIŠČENJE ODTOKOV

ŽE DESETLETJA NUDIMO ZMOGLJIVO
ORODJE BREZ PRIMERJAVE
Že od prvega dne, so orodja iz segmenta za čiščenje odtokov RIDGID zasnovana tako, da vedno ponujajo strokovnjakom vodovodnih
inštalaciji optimalno rešitev za učinkovito opravljanje njihovega dela.
Danes zajema ta segment ročna orodja, ročne stroje, stroje z bobnom, sekcijske stroje, stroje z gredjo, visokotlačne vodne čistilce
in črpalke. Strokovnjaki koristijo tudi naše izdelke za diagnostiko in video pregledovanje SeeSnake za izdelavo digitalnih posnetkov
in slik znotraj odtočnih in kanalizacijskih cevi. Programska oprema HQ je zasnovana za pomoč pri zbiranju in prikazovanju digitalnih
vsebin iz cevi, urejanju posnetkov in slik, shranjevanju del in ustvarjanju natančnih delovnih poročil, ki jih je možno natisniti,
zapisati na prenosni digitalni medij ali poslati preko spleta. Znamki NaviTrack in SeeTech sta vodilni na področju opreme za
ugotavljanje položaja komunalnih vodov, katerima zaupajo obrtniki po celem svetu.
RIDGID tehnologija za pregledovanje, lociranje in vzdrževanje odtokov temelji na zapuščini inovacij in kakovosti. To se odraža v
opremi, ki daje strokovnjakom konkurenčno prednost.

KOLLMANN
1967

1991

1997

RIDGID prevzame podjetje
Kollmann.

RIDGID začne ponujati
visokotlačne vodne
čistilce.

RIDGID predstavi svoje
izdelke za podzemno
lociranje.

1923

DANES

1936

1982

1996

2014

Kollmann predstavi prve
sekcijske stroje za čiščenje
odtokov na svetu.

Prvi stroji z bobnom
so dodani k programu
RIDGID.

Lansirana je linija
diagnostike odtokov
SeeSnake®.

Nova GPS in Bluetooth™ tehnologija
je predstavljena z RIDGID lokatorji.
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OPREMA ZA VIDEO PREGLEDOVANJE
Preiskujte dlje, hitreje in bolje.
Široki izbor RIDGID SeeSnake™ kamer in ročnih kamer za pregledovanje, potisnih kablov, kolutov in monitorjev ponuja trpežnost in
enostavno uporabo za hitro ugotavljanje težav.
1. IZBERI SVOJ SEESNAKE® KOLUT IN KAMERO

Področje uporabe

STANDARD &
SAMONIVELIRNA

MINI &
SAMONIVELIRNA

Max RM200

COMPACT2

70592, 70597 &
13993, 14003
Industrijska

83607, 83617 &
48723, 48493

42353

48098

Industrijska

Industrijska

Industrijska

11⁄2"–8"
40 - 200 mm
200'/61 m
512 Hz
Vgrajen števec
razdalje

11⁄2"–6"
40 - 150 mm
100'/30 m
512 Hz
Vgrajen števec
razdalje

34 lbs. / 15.4 kg

16.6 lbs. / 7.5 kg

10.3 lbs. / 4.7 kg

25 mm
samonivelirna

25 mm
samonivelirna

25 mm
fiksna

8.6 lbs. / 3.9 kg ali
9.8 lbs. / 4.4 kg
22 mm
fiksna

2"–12"
11⁄2"–8"
40 - 200 mm
50 - 300 mm
200'/61 m ali 325'/99 m 100'/30 m ali 200'/61 m
512 Hz
512 Hz
Vgrajen števec
Vgrajen števec
razdalje
razdalje
42 lbs. / 19.5 kg ali
19 lbs. / 8.6 kg ali
53 lbs. / 24.5 kg
24.5 lbs. / 11.1 kg
30 mm fiksna in
35 mm fiksna in
samonivelirna
samonivelirna

Velikost cevi
Največja dolžina
Oddajnik sonde
Merjenje razdalje
Masa koluta
Premer kamere
Premer potisnega
kabla
Delovna temperatura
Video ločljivost (PAL)

MICROREEL

MICRODRAIN

35138, 35148 &
35213, 35218
Stranske odtočne
cevi
11⁄2"–4" / 5"
40 - 100 / 125 mm*
100'/30 m
512 Hz

33133, 33138 &
37513, 37518

NANOREEL

40013, 40003
Grelni in klimatski
sistemi/javna napeljava
3
1¼"–3" / 4"
⁄4"–2"
32 - 75 / 100 mm*
20 - 50 mm
33'/10 m ali 65'/20 m
85'/25 m
Opcija, 512 Hz
512 Hz

Stranišča/korita/cevi

Dodatna oprema

–

–
9.5 lbs. / 4.1 kg
15.5 mm
fiksna

11 mm

8 mm

7.5 mm

6.0 mm

6.6 mm

8.3 mm

6.3 mm

14˚ do 122˚F
(-10°C do 50°C)
768(H) x 576(V)

14˚ do 122˚F
(-10°C do 50°C)
768(H) x 576(V)

-40˚ do 130˚F
(-40°C do 55°C)
768(H) x 576(V)

14˚ do 122˚F
(-10°C do 50°C)
768(H) x 576(V)

-4˚ do 104˚ F
(-20°C do 40°C)
768(H) x 576(V)

-4º do 104º F
(-20°C do 40°C)
768(H) x 576(V)

-4º do 104º F
(-20°C do 40°C)
768(H) x 576(V)

* Manjša velikost cevi je primerna za micro CA-300, večja velikost pa za uporabo s SeeSnake monitorji.

2. IZBERI SVOJE SEESNAKE® MONITORJE IN SNEMALNIKE

Zmogljivost snemanja
Velikost zaslona
Vrsta zaslona
Akumulator
Upravljanje osvetlitve
Temp. delovno
območje zaslona
Temp. delovno
območje snemalnika
Ločljivost
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CS6PAK

CS6

CS65

CS10

micro CA-300

LT1000 (M)
VMESNIK ZA PRENOSNI
RAČUNALNIK

45168, 45173
Digitalni
videoposnetki/
fotografije/USB
prenos
5.7"
Barvni LCD

45148, 45153
Digitalni
videoposnetki/
fotografije/USB
prenos
5.7"
Barvni LCD

48128, 48138

39333, 39343
Digitalni
videoposnetki/
fotografije/USB
prenos
12.1"
Barvni LCD
1 ali 2 18V Li
akumulatorja
10 stopenjsko
digitalno
14˚F do 122˚F
(-10°C do 50°C)
14˚F do 122˚F
(-10°C do 50°C)
640 x 480

40613
Digitalni
videoposnetki/
fotografije/SD-kartica/
USB prenos
3.5"
TFT LCD

35978, 35988 & 36658, 36668

18V Li akumulator

18V Li akumulator

18V Li akumulator

10 stopenjsko
digitalno
14˚F do 117˚F
(-10°C do 47°C)
14˚F do 158˚F
(-10°C do 70°C)
640 x 480

10 stopenjsko
digitalno
14˚F do 117˚F
(-10°C do 47°C)
14˚F do 117˚F
(-10°C do 47°C)
640 x 480

10 stopenjsko
digitalno
14˚F do 117˚F
(-10°C do 47°C)
14˚F do 117˚F
(-10°C do 47°C)
640 x 480

3.7V Li akumulator

18V Li akumulator

1 TB notranjega
pomnilnika/dvojni USB
prenos
6.5"
Barvni LCD

ZA VEČ INFORMACIJI OBIŠČITE WWW.RIDGID.COM

10 stopenjsko
digitalno
32˚F do 113˚F
(0°C do 45°C)
32˚F do 113˚F
(0°C do 45°C)
320 x 240

Digitalno/DVD
–
–

–
–
–
–

IZBOR RIDGID® SEESNAKE®
SISTEMOV ZA VIDEO PREGLEDOVANJE
RIDGID SeeSnake sistemi za video pregledovanje vam ponujajo neprimerljivo
zanesljivost in zmogljivost v enem robustnem paketu.
Vsak sistem ponuja:
• Sklop kamere, v celoti narejene iz kaljenega nerjavnega jekla, z vzmetjo za optimalno
trpežnost.
• Robustne svetilke z visoko svetilnostjo za izjemen pregled in dolgo življenjsko dobo.
• Fleksibilni oddajniki olajšujejo ugotavljanje položaja in so kompatibilni z vsemi
lokatorji RIDGID.
• Vsi sistemi so primerni za uporabo z monitorjem ali snemalnikom SeeSnake

INFORMACIJE ZA NAROČANJE
IZBOR SISTEMOV ZA PREGLEDOVANJE
KAT. ŠT.

ZA CEVI S
PREMEROM

41763
42733
41748
47158
41758
41753
47163
48118

50 - 300 mm
50 - 300 mm
40 - 200 mm
40 - 200 mm
40 - 200 mm
40 - 200 mm
40 - 200 mm
40 - 150 mm

40803

40 - 100 mm

40813

40 - 100 mm

40783

30 - 75 mm

40793

30 - 75 mm

40823

20 - 50 mm

Compact2 & CS6Pak

ŠT. MODELA

OPIS

Standard SL & CS10
Standard & CS10
Mini SL & CS10
Mini SL & CS10
Mini & CS10
Mini & CS10
rM200 Max & CS6
Compact2 & CS6Pak
microReel™ L100 &
CA-300
microReel™ L100C &
CA-300
microDrain™ D30 &
CA-300
microDrain™ D65S &
CA-300
nanoReel & CA-300

SeeSnake standard samonivelirna 61m z monitorjem CS10
SeeSnake standard 61m z monitorjem CS10
SeeSnake Mini samonivelirna 30m z monitorjem CS10
SeeSnake Mini samonivelirna 61m z monitorjem CS10
SeeSnake Mini 30m z monitorjem CS10
SeeSnake Mini 61m z monitorjem CS10
rM200 Max z CS6 monitorjem + 18V 4.0 napredni LI akumulator + 230 V LI polnilec
Compact2 z CS6Pak monitorjem + 18V 4.0 napredni LI akumulator + 230 V LI polnilec
microReel L100 z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
microReel L100 s števcem in micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
microDrain D30 30' (10 m) z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
microDrain D65 s sondo 65' (20 m) z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator
nanoReel z micro CA-300 & 3.7 V LI akumulator

rM200 & CS65

ZA TERMIN PRESTAVITVE POJDITE NA WWW.RIDGID.COM/DEMO
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OPREMA ZA UGOTAVLJANJE POLOŽAJA
RIDGID® SEEKTECH® SPREJEMNIKI
Sprejemnike za določanje lokacije RIDGID odlikuje grafični prikaz, ki je enostaven za uporabo in omogoča zanesljivo ugotavljanje
položaja komunalnih vodov in sond/oddajnikov. Uporabljate jih lahko skupaj s kamero SeeSnake, ki je opremljena z oddajno sondo,
s pomočjo katere lahko locirate glavo kamere med pregledovanjem ali pa jih uporabite skupaj z oddajnikom signala na vodu za
iskanje zakopane napeljave. Lokatorji lahko odkrijejo tudi potopne plavajoče sonde in oddaljene oddajnike, ki so pritrjeni na potisne
palice ali spirale za čiščenje odtokov.
LOCIRANJE KOMUNALNIH NAPELJAV

Zaslon z zemljevidom v vseh
smereh
Uporabniško določene
frekvence
Število aktivnih frekvenc za
sledenje vodov
Frekvence sond
Pasivno iskanje
Globina
Masa z baterijami

UGOTAVLJANJE POLOŽAJA VODOVODNE NAPELJAVE

SEEKTECH® SR-60

SEEKTECH® SR-24 Z
BLUETOOTH® & GPS

SEEKTECH® SR-20

NAVITRACK SCOUT®

30123

46393

21943

19243

Da

Da

Da

Da

Da, do 93 kHz

Da, do 35 kHz

Da, do 35 kHz

Ne

Vse do 93 kHz

Vse do 35 kHz

Vse do 35 kHz

3

Vse do 93 kHz
Omni-Seek (preišče vse pasivne
pasovne širine naenkrat)
Neprekinjeno
2.3 kg / 5.1 lbs.

Vse do 35 kHz
Omni-Seek (preišče vse pasivne
pasovne širine naenkrat)
Neprekinjeno
1.5 kg / 3.3 lbs.

Vse do 35 kHz
Omni-Seek (preišče vse pasivne
pasovne širine naenkrat)
Neprekinjeno
1.8 kg / 3.5 lbs.

4
50/60 Hz
Tipka
1.3 kg / 3 lbs.

Velikost ekrana

Velik

Srednje

Srednje

Majhen

Grafični zaslon

Napredni

Napredni

Napredni

Osnovni

Velik zaslon, s katerim so opremljeni sprejemniki SeekTech, podaja informacije, ki jih potrebujete za
hitro, natančno in zanesljivo lociranje.
Učinkovitost
Grafični zaslon potrdi in prikaže dober locirni signal
in ugotovi motnje v zamašenih območjih s pomočjo
naslednjih funkcij:
• Ciljni vod – vodi uporabnika vzdolž voda in prikazuje spremembe smeri.
• Puščice za usmerjanje v levo in desno smer –
usmerjajo uporabnika do ciljne napeljave.
• Signal približevanja in moč signala – pomagata
uporabniku pri usmerjanju lokatorja bližje k cilju za
zanesljivejše lociranje.

Signal
približevanja

Ciljni
vod
Globina/
razdalja

Druge značilnosti
• Stalni prikaz globine – povečanje produktivnosti
s prikazom spreminjanja globine v realnem času.
• Omni-Seek® – večja natančnost in učinkovitost
pri ugotavljanju položaja v pasivnem načinu. Stalno
iskanje pasivne moči in radijskih pasovnih širin za
lociranje in izogibanje neznanim kovinskim vodom.

5
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Trenutna moč/
kot signala

Puščice za
usmerjanje
levo/desno
Moč
signala

OPREMA ZA UGOTAVLJANJE POLOŽAJA
RIDGID® SEEKTECH® ODDAJNIKI
Natančno sledenje zakopane napeljave s sledenjem signala, ki ga oddaja oddajnik signala na vodu RIDGID. Vsi oddajniki imajo
možnost oddajanja na različnih frekvencah in so primerni za neposredno priključitev ali za oddajanje signala z indukcijo. Zmogljivi 5
W in 10 W oddajniki oddajajo močne signale, kar omogoča lažje lociranje.
•Izberite ST-33Q+ zaradi svoje neprekosljive indukcijske zmogljivosti, kakor tudi vsestranskost pri neposredni priključitvi. Deluje
tudi z lokatorji z možnostjo Bluetooth tehnologije (SR-24) za samodejno spreminjanje frekvence in nastavitve moči s sprejemnika.
•Izberite ST-510 za dodatno zmogljivost in moč pri neposredni priključitvi.
•Izberite ST-305 za zmogljivost in prenosnost.
ODDAJNIKI ZA KOMUNALNE VODE
SEEKTECH ST-33Q+
Z BLUETOOTH®

SEEKTECH ST-510

SEEKTECH ST-305

49343

21953

21948

10W
Da
Vse do 93 kHz
8 kHz ali 33 kHz

10W
Da
5*
5*

5W
Ne
4
3

Ne

Ne

Da

11.1 lbs. / 5.0 kg
Zelo velika
6 x D (opcijsko) ali 18V LI
akumulator

9 lbs. / 4.1 kg
Srednja

2.5 lbs. / 1.2 kg
Majhna

8xD

4xC

Oddajnik za komunalne vode je povezan s
cevjo ali kablom, zato da inducira frekvenco.
Nastavite sprejemnik na enako frekvenco za
sledenje voda. To je AKTIVNO sledenje.
Več moči pomeni lociranje pri večjih razdaljah.

Največja izhodna moč
Digitalni zaslon
Frekvence za sledenje
Inducirane frekvence
Sočasno oddajanje dveh
frekvenc signala na vodu
Masa z baterijo
Velikost antene
Baterije

Več frekvenc pomeni večji izbor med frekvencami pri delu.
Oddajniki z večjo notranjo anteno so bolj
primerni za uporabo induciranja signala.

* Oddajnik ST-510 lahko nastavite tudi na frekvence, ki jih uporablja oprema drugih proizvajalcev.

INDUKCIJSKA SIGNALNA OBJEMKA SEEKTECH®

DALJINSKI ODDAJNIK

POTOPNI ODDAJNIK

• Omogoča, da uporabnik ustvari signal na kablu ali
cevi, če neposredne priključitve ni mogoče izvesti.
• Kompatibilen z vsemi oddajniki RIDGID®

Lahko ga pritrdite na kabel za čiščenje odtokov
ali visokotlačno cev za vodo, da najdete daljinski
oddajnik v vodu s pomočjo RIDGID® lokatorja.

Splaknite potopni oddajnik preko stranišča za
hitro ugotavljanje lokacije greznice.

Kat. št. 20973

Kat. št. 16728

Kat. št. 19793

Lociranje sond/oddajnikov.

Neposredna priključitev na javno
napeljavo.

Lociranje plastičnih cevi s sledenjem
integralne napeljave.

Induciran signal za lociranje
komunalne napeljave.

ZA TERMIN PRESTAVITVE POJDITE NA WWW.RIDGID.COM/DEMO
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OPREMA ZA UGOTAVLJANJE POLOŽAJA
RIDGID® SEEKTECH® SR-24 LOKATOR Z BLUETOOTH® TEHNOLOGIJO & GPS
SR-24 je natančna naprava za ugotavljanje položaja z vgrajeno GPS in Bluetooth tehnologijo za enostavno uporabo zunanjih naprav
za sprejemanje podatkov.
Večsmerne antene ujamejo celotni spekter signala za enostavno prepoznavo in slednje signala.
Sprejemnik prikazuje lokacijo in usmerjenost napeljave na način, ki je lahko razumljiv.
Za dodatno prepričanost pri delu služijo optična in zvočna opozorila. Ko se signal spremeni lahko pravilno odreagirate in se izognete
napačni ocenitvi lokacije nepeljave.
Značilnosti
• Velik zaslon: prikazuje ocenjen položaj, smer in globino naprave.
• Večsmerne antene: ujamejo celotni spekter signala za hitrejše delovanje in večjo natančnost.
• Vgrajen GPS: sledenje koordinat lokacije za mapiranje in GIS aplikacije.
• Bluetooth tehnologija: prenos podatkov na pametne telefone, tablice, ali strokovne GPS naprave.
• RIDGIDtrax aplikacija za pametni telefon/tablico: mapiranje več poti in smeri za izvoz v GIS programsko opremo.
• Povprečna natančnost GPS: manj kot 2,5 m.

RIDGIDtrax

SR-24
Aplikacijo prenesi iz www.RIDGID.com/SR24
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RIDGID OPREMA ZA ČIŠČENJE ODTOKOV
Prava oprema, za vsako delo, povsod z vami.
Ne glede na to kaj pričakujete od stroja za čiščenje odtokov, ima RIDGID pravo napravo za vas. Od ročnih strojev, strojev z bobnom,
sekcijskih strojev, do strojev z gredjo in visokotlačnih vodnih čistilcev. Lahko se zanesete, da ima RIDGID na voljo stroj in pribor, ki
izpolnjuje vaše potrebe.

ROČNA
ORODJA

K-25 ročni
podajalnik

Kwik-Spin ročno orodje s
samodejnim podajalnikom
AUTOFEED®

Power Spin s samodejnim
podajalnikom AUTOFEED®

58890 / 58895

41348

41408

Področje uporabe:
Premer cevi:
Zmogljivost bobna:
Tip konice:
Masa:

UMIVALNIKI / ODTOČNE CEVI
⁄4 -11⁄2 " (20 mm - 40 mm)
7,6 m spirale, debeline 8 mm
betičasta spiralna konica/
pregibna spiralna konica
8 lbs. / 3.6 kg

3

Do 11⁄2 " (40 mm)
7,6m spirale, debeline 6,3 mm

Do 11⁄2 " (40 mm)
7,6 m spirale, debeline 6,3 mm

betičasta spiralna konica

ravna spiralna konica

3.5 lbs. / 1.6 kg

5 lbs. / 2.2 kg

Visoka kvaliteta | Odlična zmogljivost | Ustvarjeni za hitro in učinkovito odmaševanje | Krepke in trpežne spirale

ORODJA ZA
ODMAŠEVANJE
STRANIŠČ
Ščitnik iz vinila za zaščito porcelana:
12,7 mm spirala s kompresijsko ovitim trdim jedrom:
Primerno tudi za uporabo pri straniščih z varčevalnim splakovalnikom:
Dobavljivo z betičasto konico ali pregibno konico spirale:
Dolžina spirale:

STROJI
Z BOBNOM
Področje uporabe:

K-6
59797

Da
Da
Da
Ne
3' / 1 m

Da
Da
Da
Da
6' / 2 m

K-40

K-45

71742 (230 V) / 71717
(110 V)

36033, 36043 (230 V) / 37338,
37343 (110 V)

UMIVALNIKI / ODTOČNE CEVI

Premer cevi:
Običajna dolžina spirale:
Zmogljivost bobna:
Hitrost:

3

Tip motorja:

1

Masa:

36 lbs. / 15 kg
Dvosmerni samodejni
podajalnik & vodilna cev

Druge značilnosti:

K-3
59787

⁄4 do 2 1⁄2 " (20 mm - 75 mm)
35' / 10.7 m
15,2 m spirale, debeline 8 mm
270 vrtljajev na minuto
⁄8 HP / 175 W indukcijski motor

⁄4 do 2 1⁄2 " (20 mm - 75 mm)
25' / 7.6 m
15,2 m spirale, debeline 8 mm
0-600 vrtljajev na minuto
Elektični pogon s spremenljivo
hitrostjo
13 lbs. / 6 kg
Dvosmerni samodejni
podajalnik

3

SPIRALE ZA STROJE
Z BOBNOM
⁄ " (10 MM) SPIRALA

38

25' / 7.6 m z moško spojko
35' / 10.7 m z betičasto spiralno
konico
35' / 10.7 m z moško spojko
-

K-40 & K-45
⁄ " (8 MM) SPIRALA

5 16

25' / 7.6 m z betičasto konico
25' / 10,7 m s pregibno konico
35' / 10,7 m z betičasto konico
35' / 10,7 m s pregibno konico
50' / 10,7 m z betičasto konico
50' / 10,7 m s pregibno konico

Čiščenje ozkih vodov | Lahko in priročno | S patentirano AUTOFEED® tehnologijo
* Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com

ZA TERMIN PRESTAVITVE POJDITE NA WWW.RIDGID.COM/DEMO
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STROJI Z BOBNOM

STROJI Z
BOBNOM

K-400

K-3800

K-750

K-7500

27028, 27033, 28098, 28103

61482, 61487

44147, 44152, 44157, 44162

61522, 61542, 61512, 61517

ODTOKI KORIT, TALNI ODTOKI,
SEKUNDARNI VODI

Področje uporabe:
Premer cevi:
Hitrost:
Tip motorja in zmogljivost:
Masa:
Priporočena spirala:

1 ⁄2 " - 4" (30 mm - 110 mm)
170 vrtljajev na minuto
Indukciijski motor 1⁄3 KM / 380 W
60 lbs. / 20 kg
integralna navita spirala
1

STRANSKE & GLAVNE CEVI

⁄4 " - 4" (20 mm - 110 mm)
240 vrtljajev na minuto
Univerzalni 1⁄12 KM / 175 W
65 lbs. / 19 kg
spirala z jedrom

3" - 8" (75 mm - 200 mm)
200 vrtljajev na minuto
Indukciijski motor 1⁄2 KM / 550 W
206 lbs. / 47 kg
spirala z jedrom

3

3" - 10" (75 mm - 250 mm)
200 vrtljajev na minuto
Univerzalni 4⁄10 KM / 600 W
244 lbs. / 65 kg
spirala z jedrom

Moč in navor | Funkcije za varčevanje spirale | Izredna vodljivost

Vsi stroji dobavljivi z 230 V motorjem.

K-400

K-7500

MOBILNOST IN NAJVEČJA KONTROLA

STROKOVNI STROJI NAREJENI ZA VAS

Stroji z bobnom imajo vse elemente vdelane in so ustvarjeni za hitro in
enostavno uporabo. Celotna spirala je vdelana v en boben za enostavni
transport in čisto delovišče.

K-400 ZNAČILNOSTI

Stroji z bobnom imajo nožno zračno stikalo. kar je nepogrešljivo v situacijah
kjer potrebujete dve prosti roki. Manj naporno delo zaradi močnega AUTOFEED
mehanizma, ki učinkovito poganja spiralo naprej, nato pa jo tudi povrne nazaj v
boben.

K-7500 ZNAČILNOSTI

• PATENTIRAN KONTROLNI SISTEM SPIRALE zmanjšuje možnost za preskok
spirale v notranjosti bobna in pomaga opozoriti upravljalca, ko rezilo zadane ob
zamašitev.
• VGRAJEN TRANSPORTNI VOZIČEK za enostavno premikanje na in po
delovišču.
• VGRAJENA TELESKOPSKA ROČICA, kar omogoča visok položaj ročice med
transportom.

• OZKA IN PRIROČNA IZVEDBA VOZIČKA za boljšo okretnost v notranjih
prostorih.
• UNIVERZALNI MOTOR samodejno upočasni spiralo in poveča navor kadar
konica spirale zadane v zamašitev. Tudi optični in zvočni signal opozorita na
situacijo.
• PATENTIRANA ZASNOVA ZA PREMAGOVANJE STOPNIC z dvema položajema
olajšuje transport in nalaganje.

SPIRALE ZA STROJE Z BOBNOM
STROJI:

K-400 & K-3800

Premer spirale:

3

⁄8 " (10 mm) spirala

1

⁄2 " (12 mm) spirala

Dobavljive dolžine:

50' / 15 m - 75' / 23 m - 100' / 30 m

50' / 15 m - 75' / 23 m - 90' / 28 m

Tip spirale:

Spirala z jedrom, integralna navita
spirala

Spirala z jedrom, integralna navita
spirala

K-750 & K-7500
⁄8 " (16 mm) spirala
25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m 100' / 30 m
Spirala z jedrom, spirala z votlim
jedrom

5

⁄4 " (20 mm) spirala
25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m 100' / 30 m
Spirala z jedrom, spirala z votlim
jedrom

3

Spirale z jedrom: Kompresijsko navita spirala je bolj trdna in odporna proti pregibanju in omogoča prehod skozi kolena in sifone. Moč čiščenja v konici je povečana.
Integralno navite spirale: Spirala je tesno navita okoli zičnega jedra, kar ustvari močno komponento. Je bolj odporna proti deformacijam.
Spirale z votlim jedrom: Za maksimalno fleksibilnost za ekstremne razmere upogibanja.
* Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com
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SEKCIJSKI STROJI

SEKCIJSKI
STROJI

K-50

K-60SP

K-1500SP

K-1500G

11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)

66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)

45317 (230 V) / 45307 (110 V)

44587, 48462

ODTOKI KORIT
Področje uporabe:
Premer cevi:
Hitrost:
Motor:
Masa:
Velikost spirale:

TALNI ODTOKI / SEKUNDARNI VODI
STRANSKI & GLAVNI VODI
3
⁄4 " - 4" (20 mm - 110 mm)
400 vrtljajev na minuto
1
⁄6 HP / 300 W
37 lbs. / 17 kg
5
⁄16 " (8 mm), 3⁄8 " (10 mm), 5⁄8 " (16 mm)

11⁄4 " - 6" (32 mm - 150 mm)
600 vrtljajev na minuto
1
⁄2 HP /700 W
41 lbs. / 18 kg
5
⁄8 " (16 mm), 7⁄8 " (22 mm)

2" - 10" (50 mm - 250 mm)
600 vrtljajev na minuto
1HP / 1500 W
141 lbs. / 63 kg
7
⁄8 " (22 mm), 11⁄4 " (32 mm)

2" - 10" (50 mm - 250 mm)
600 vrtljajev na minuto
6 HP / 4500 W
190 lbs. / 80 kg
7
⁄8 " (22 mm), 11⁄4" (32 mm)

Moč in hitrost | Popolni nadzor spirale | Lahek in prenosen

K-50

K-60SP

MOČ IN POPOLNI NADZOR SPIRALE

LAHEK IN PRENOSEN

Vsak sekcijski stroj RIDGID ima edinstveno sklopko za spiralo s takojšnim
delovanjem, ki poveča nadzor upravljalca stroja.
• če potisnite ročico navzdol, se spirala zavrti.
• ko sprostite ročico se spirala takoj ustavi.

K-50 ZNAČILNOSTI

Sekcijski stroji so lahki in kompaktni, zato jih je prenašanje na delovišče
enostavno. Spirale se prenašajo v ločenih košarah kar zmanjšuje težo
posamezne enote.

K-60 ZNAČILNOSTI

Kompakten, vsestranski stroj za profesionalce. Primeren za pogon spiral treh
različnih velikosti za različna področja uporabe.

SPIRALE ZA SEKCIJSKE STROJE

ENOSTAVEN NASTAVITVENI GUMB omogoča uporabo spiral različnih
velikosti.
ZAŠČITNA VODILNA CEV ščiti pred opletanjem spirale in zagotavlja varnejše
delo.

K-50
IZDELKI:

K-60SP
K-1500SP & K-1500G

Model spirale:
Premer spirale:
Dolžina:

C-7
5
⁄8 " (16 mm)
71⁄2' / 2.3 m

C-8
5
⁄8 " (16 mm)
71⁄2' / 2.3 m

C-9
5
⁄8 " (16 mm)
10' / 3.1 m

Premer vodov in
področje uporabe:

2" - 3"
(50 - 75 mm)
talni odtoki

11⁄4 " - 3"
(32 - 75 mm)
odtoki korit

2" - 4"
(50 - 110 mm)
talni odtoki in
navpični vodi

Značilnosti:

Vsestranska
spirala. Ni
primerna za
korenine.

Fleksibilna,
primerna za
odtoke korit.

Robustna spirala.
Dolgi notranji
vodi.

C-10
7
⁄8 " (22 mm)
15' / 4.6 m
2" - 4"
(50 - 110 mm)
talni odtoki,
navpični vodi,
stranski vodi
Izvrstna
vsestranska
spirala, zelo
fleksibilna.

C-11
11⁄4 " (32 mm)
15' / 4.6 m

C-12
11⁄4 " (32 mm)
15' / 4.6 m

C-14
11⁄4 " (32 mm)
15' / 4.6 m

C-15
11⁄4 " (32 mm)
15' / 4.6 m

3" - 8"
(75 - 200 mm)
talni odtoki

4" - 10"
(110 - 250 mm)
stranski in
glavni vodi

3" - 10"
(75 - 250 mm)
stranski in
glavni vodi

3" - 6"
(75 - 150 mm)
stranski vodi

Za vsestransko
uporabo v do 8"
(200 mm) vodih.
Z lahkoto gre
skozi 4" (110 mm)
kolena.

Zelo robustna
primerna za
velike dolžine. Ni
primerna za 4" (110
mm) kolena.

Robustna spirala.

Izredno fleksibilna
in lahka.

* Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com
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IZBOR OPREME ZA ČIŠČENJE
ODTOKOV RIDGID
RIDGID stroji z bobnom čistijo z velikim navorom, med tem ko sekcijski stroji premagajo zamašitve s postopkom rezanja pri večji
hitrosti. Iz široke ponudbe pribora RIDGID lahko izberete spirale in konice za čiščenje vseh zamašitev od maščobe do korenin.

INFORMACIJE ZA NAROČANJE
IZBIRA STROJEV Z BOBNOM IN SEKCIJSKIH STROJEV
KAT. ŠT.
27033

PREMER VODA
11⁄2 " - 4" (30 - 110 mm)

28103

ŠT. MODELA
K-400 w/C-45 IW
K-400 AF w/C-45 IW

61487

3

⁄4" - 4" (20 - 110 mm)

K-3800 AF w/C-45

44157

3" - 8" (75 - 200 mm)

K-750 w/C-100

3" - 10" (75 - 250 mm)

K-7500 w/C-100
K-50-6
K-50-7

61517
11981
11991

⁄4" - 4" (20 - 110 mm)

3

66472

K-60SP-SE
11⁄4" - 6" (32 - 150 mm)

94497
45317

K-60SP-SE-A25
2" - 10" (50 - 250 mm)

K-1500SP A SE

OPIS
K-400 stroj z:
– C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) spirala s polnim jedrom (integralno navita)
– T-260 komplet orodja, RIDGID zaščitne rokavice
enako kot zgoraj + samodejni podajalnik AUTOFEED
K-3800 AUTOFEED stroj z:
– C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m) spiralo
– T-102 lijakasta spiralna konica, T-142 rezilo v obliki noža, T-107 lopatastim rezilom, A-12 igla za
razstavljanje, usnjene zaščitne rokavice
K-750 AUTOFEED stroj z:
- C-100, 100’ x ¾” (30 m x 20 mm) spiralo
- Standard ¾” (20 mm) komplet orodja, RIDGID zaščitne rokavice
K-7500 stroj z ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m) Ispiralo z jedrom, standardno opremo
K-50 stroj z A-17-A Adapter, A-30 komplet spiral, A-1 RIDGID zaščitne rokavice
K-50 stroj z A-17-B Adapter, A-30 komplet spiral, A-1 RIDGID zaščitne rokavice
K-60 stroj z zaščitnimi rokavicami, A12 iglo za razstavljanje, A-60-12 zadnjo vodilno cevjo, A-61
kompletom orodij, A-62 kompletom spiral
K-60 stroj z zaščitnimi rokavicami, A-61 kompletom orodij, A-62 kompletom spiral, A-25 komplet orodij
in spiral
K-1500SP stroj z A-1 zaščitne rokavice, A-12 iglo za razstavljanje, A-34-12 zadnjo vodilno cevjo, SE
komplet orodij

* Vsi zgoraj navedeni stroji so 230 V. Za celotni pregled programa orodja za čiščenje odtokov, spiral in pribora, si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com

K-50

K-400
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K-60SP-SE
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VODNI VISOKOTLAČNI
ČISTILCI
Visokotlačni vodni čistilci RIDGID popolnoma očistijo maščobne zamašitve
v osebnih ali komercialnih objektih. Od 80 do 207 barov tlaka in v električni
ali bencinski izvedbi, RIDGID ima pravi čistilec tudi za vas.
Profesionalni rezultati. Visokotlačni čistilci RIDGID poganjajo fleksibilno
cev skozi odtočne cevi, kjer z vodnim curkom prodre skozi blato, milo in
maščobne zamašitve. Ob izvleku cevi curek očisti vse ostanke in tako
odtočnim cevem povrne polno zmogljivost pretoka.

VISOKOTLAČNI
VODNI ČISTILCI

KJ-3100

KJ-1590 II

KJ-2200

KJ-3100

Kat. št. 35511

Kat. št. 63877, 63882

Kat. št. 37413

ODTOKI KORIT, TALNI ODTOKI, SEKUNDARNI VODI
STRANSKI VODI

Področje uporabe:

GLAVNI VODI
Premer voda:
Maksimalni tlak:
Pretok (v minuti):
Pogon:
Zmogljivost:
Masa:

11⁄4 " - 6" (32 mm - 150 mm)
1160 psi (80 bar)
15 l
električni motor
2.2 kW
115 lbs. / 50 kg

11⁄4 " - 6" (32 mm - 150 mm)
2200 psi (150 bar)
9l
bencinski motor
4.8 kW
145 lbs. / 66 kg

2" - 10" (50 mm - 250 mm)
3000 psi (205 bar)
21 l
bencinski motor
11.9 kW
272 lbs. / 125 kg

Usposobite odtočne cevi za nemoten pretok | Razširite svojo ponudbo - odpravljanje mehkih zamašitev | Električni ali bencinski motor za osebno ali komercialno rabo
* Za celotni seznam šob, cevi in pribora si oglejte katalog ali obiščite www.RIDGID.com

www.RIDGID.com

RIDGID si pridržuje pravico do spremembe oblike in specifikacij produktov brez predhodnega
obveščanja ali prilagajanja literature.
Celotni izbor izdelkov RIDGID je na voljo v katalogu orodja RIDGID ali na spletni strani www.
RIDGID.eu.
Logotipa Emerson in RIGID sta registrirani blagovni znamki Emerson Electric Co. in RIDGID,
Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke pripadajo
njihovim imetnikom.

DISTRIBUTOR

FY14 126AD_SL

SCAN & LEARN

KONTAKT
Metalka zastopstva Torna d.o.o.
Pot k sejmišču 30, 1231 Lj-Črnuče
Tel: 01 563 40 50
Fax: 01 563 40 55
info@torna.si
www.torna.si

