INSPECTARE, LOCALIZARE &
CURĂȚARE SCURGERI
PREZENTARE GENERALĂ

TAMBURI ȘI
CAMERE

MONITOARE

ECHIPAMENT DE
LOCALIZARE

ECHIPAMENTE DE
CURĂȚAT SCURGERI

LIVRĂM O PERFORMANŢĂ NEEGALATĂ
DE ZECI DE ANI
Încă din prima zi, familia de produse RIDGID pentru curățat țevi de scurgere a fost proiectată să ofere profesioniștilor din domeniul
instalațiilor tehnico-sanitare toate instrumentele de care au nevoie pentru a gestiona eficient orice lucrare.
Astăzi, include mașini cu secțiuni de cablu și mașini cu tambur, mașini cu tijă și mașini pentru chiuvete, mașini cu jet de apă,
pompe, dispozitive pentru closete și mulinete manuale. Profesioniștii utilizează produsele SeeSnake® de inspecție video și
diagnosticare pentru captarea de imagini digitale video și statice la interiorul conductelor de scurgere. Instrumentul informatic
HQ™ este creat pentru a ajuta în colectarea și prezentarea conținutului digital al inspecției executate asupra conductelor, în
editarea imaginilor statice și video, în arhivare, generarea de rapoarte detaliate asupra lucrărilor și livrarea lor în format tipărit,
inscripționate pe DVD sau online.
Brandurile NaviTrack® și SeekTech® ocupă primele poziții în industria echipamentelor de localizare subterană, în care au încredere
specialiștii din întreaga lume.
Tehnologia RIDGID de inspecție video, localizare și întreținere a țevilor de scurgere este construită în baza unei moșteniri de
inovație și calitate, furnizând profesioniștilor echipamente care le furnizează un atu competitiv.

KOLLMANN
1967

1991

1997

RIDGID chiziționează
compania Kollmann

RIDGID începe să ofere
mașini cu jet de apă

RIDGID introduce pe piață propriile
produse de localizare subterană

1923

ASTĂZI

1936

1982

1996

2014

Kollman introduce primele
mașini din lume cu secțiuni de
cablu pentru curățat scurgeri

În linia RIDGID sunt
adăugate primele mașini
cu tambur

Este lansată linia de
diagnosticare SeeSnake®
pentru conducte de scurgere

Locatoarele de utilități RIDGID
sunt echipate cu tehnologie GPS și
Bluetooth™
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ECHIPAMENTE PENTRU INSPECŢII VIDEO
Investigați mai departe, mai repede, mai bine.
Gama extinsă RIDGID SeeSnake™ și camerele manuale de inspecție, cablurile de împingere, tamburii și monitoarele video oferă o
durată lungă de serviciu și ușurința în identificarea rapidă a problemelor.
1. SELECTAȚI TAMBURII ȘI CAMERELE SEESNAKE®

Aplicații
Capacitate conductă
Lungime cablu
împingător
Emițător de sondă
Măsurarea distanței

STANDARD &
CU AUTONIVELARE

MINI & CU
AUTONIVELARE

Max RM200

COMPACT2

70592, 70597 &
13993, 14003

83607, 83617 &
48723, 48493

42353

48098

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

2"–12"
50 - 300 mm

11⁄2"–8"
40 - 200 mm

11⁄2"–8"
40 - 200 mm

200'/61 m sau 325'/99 m 100'/30 m sau200'/61 m

Capacitate tambur
Diametru
cap cameră
Diametru cablu de
împingere
Temperatură de
funcționare
Rezoluție video (PAL)

512 Hz
Contor integrat
42 lbs. / 19.5 kg or
53 lbs. / 24.5 kg
35 mm
fix & cu autonivelare

512 Hz
Contor integrat
19 lbs. / 8.6 kg or
24.5 lbs. / 11.1 kg
30 mm
fix & cu autonivelare

MICROREEL

MICRODRAIN

NANOREEL

33133, 33138 &
37513, 37518
Closete / chiuvete /
conducte
1¼"–3" / 4"
32 - 75 / 100 mm*

HVAC/utilități

11⁄2"–6"
40 - 150 mm

35138, 35148 &
35213, 35218
Conducte de scurgere
secundare
11⁄2"–4" / 5"
40 - 100 / 125 mm*

200'/61 m

100'/30 m

100'/30 m

33'/10 m sau 65'/20 m

85'/25 m

512 Hz
Contor integrat

512 Hz
Contor integrat

512 Hz
Opțional

512 Hz
–

34 lbs. / 15.4 kg

16.6 lbs. / 7.5 kg

10.3 lbs. / 4.7 kg

25 mm
cu autonivelare

25 mm
cu autonivelare

25 mm
fix

Optional 512 Hz
–
8.6 lbs. / 3.9 kg or
9.8 lbs. / 4.4 kg
22 mm
fix

40013, 40003

3
⁄4"–2"
20 - 50 mm

9.5 lbs. / 4.1 kg
15.5 mm
fix

11 mm

8 mm

7.5 mm

6.0 mm

6.6 mm

8.3 mm

6.3 mm

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

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

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

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

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

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

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

* Smaller capacity is valid when used with a micro CA-300, the larger capacity when used with a SeeSnake monitor.

2. ALEGEȚI MONITOARELE ȘI APARATELE DE ÎNREGISTRARE SEESNAKE®
CS6PAK

CS6

CS65

CS10

micro CA-300

LT1000 (M)
INTERFAȚĂ LAPTOP

45168, 45173
Video / imagini digitale
Transfer USB
5.7"
Color LCD

45148, 45153
Video / imagini digitale
Transfer USB
5.7"
Color LCD

48128, 48138
Unitate internă 1 TB/
Transfer USB dual
6.5"
Color LCD

40613
Video / imagini digitale
Card SD / Transfer USB
3.5"
TFT

35978, 35988 & 36658, 36668

Baterie

18V LI / Adaptor CA

18V LI / Adaptor CA

18V LI / Adaptor CA

3.7V LI / Adaptor CA

18V LI / Adaptor CA

Comandă iluminare
Domeniu de
funcționare monitor
Domeniu de
funcționare aparat de
înregistrare
Rezoluție

Digitală, 10 niveluri
14˚F până la 117˚F
(-10°C până la 47°C)

Digitală, 10 niveluri
14˚F până la 117˚F
(-10°C până la 47°C)

Digitală, 10 niveluri
14˚F până la 117˚F
(-10°C până la 47°C)

39333, 39343
Video / imagini digitale
Transfer USB
12.1"
Color LCD
1 or 2 18V LI / Adaptor
CA
Digitală, 10 niveluri
14˚F până la 122˚F
(-10°C până la 50°C)

Digitală, 10 niveluri
32˚F până la 113˚F
(0°C până la 45°C )

–

14˚F până la 158˚F
(-10°C până la 70°C)

14˚F până la 117˚F
(-10°C până la 47°C)

14˚F până la 117˚F
(-10°C până la 47°C)

14˚F până la 122˚F
(-10°C până la 50°C)

32˚F până la 113˚F
(0°C până la 45°C)

–

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

320 x 240

–

Capacitate de
înregistrare
Mărime monitor
Tip monitor
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Digital/DVD
–
–

–

SELECŢIA SISTEMELOR DE INSPECŢIE VIDEO
RIDGID® SEESNAKE® VIDEO
Sistemele de inspecție video RIDGID SeeSnake oferă fiabilitate și performațe
neegalate într-o construcție robustă.
Fiecare sistem oferă:
• Ansamblu cu arc al capului video 100% din oțel inoxidabil călit pentru o
durabilitate optimă.
• LED-uri robuste, de intensitate înaltă, pentru o vizualizare excepțională și o
durată lungă de funcționare.
• Emițătoarele flexibile permit o localizare facilă și sunt compatibile cu
locatoarele RIDGID.
• Se pot utiliza cu orice monitor sau aparat de înregistrare SeeSnake.

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ
CAMERE DE INSPECȚIE – SELECTAREA SISTEMELOR
NR. CAT.

CAPACITATE
CONDUCTĂ

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

NR. MODEL

DESCRIERE

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 cu autonivelare, 61 m, cu monitor CS10
SeeSnake Standard, 61 m, cu monitor CS10
SeeSnake Mini, cu autonivelare, 30m, cu monitor CS10
SeeSnake Mini, cu autonivelare, 61m, cu monitor CS10
SeeSnake Mini, 30m, cu monitor CS10
SeeSnake Mini, 61m, cu monitor CS10
rM200 Max cu monitor CS6 + baterie cu litiu avansată 4.0 18 V + încărcător cu litiu avansat 230 V
Compact2 cu monitor CS6Pak + baterie cu litiu avansată 4.0 18 V + încărcător cu litiu avansat 230 V
microReel L100 cu micro CA-300 & baterie cu litiu 3.7 V
microReel L100C cu micro CA-300, contor & baterie cu litiu 3.7 V
microDrain D30 30’ (10 m) cu CA-300 & baterie cu litiu 3.7 V
microDrain D65 cu sondă 65’ (20 m) cu CA-300 & baterie cu litiu 3.7 V
nanoReel cu micro CA-300 & baterie cu litiu 3.7 V

rM200 & CS65

PENTRU PROGRAMAREA UNEI DEMONSTRAȚII DE PRODUS
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ECHIPAMENTE DE LOCALIZARE UTILITĂŢI
LOCATOARE PENTRU UTILITĂŢI RIDGID® SEEKTECH®
Locatoarele pentru utilitati RIDGID dispun de un afișaj de reprezentare electronică ușor de utilizat, care permite localizarea
cu încredere a liniilor de utilități și sonde/balize. De utilizat cu o cameră SeeSnake® echipată cu un emițător de sondă pentru
localizarea capului de cameră pe durata inspecției sau pentru utilizarea cu un emițător de conductă pentru detectarea liniilor de
utilități îngropate. Aceste locatoare pot detecta și sonde flotante introduse pe conductă și emițătoare la distanță atașate la o tijă
de împingere sau la un cablu pentru scurgeri.
LOCALIZARE UTILITĂȚI

Afișaj de reprezentare
omnidirecțională
Frecvențe definite de
utilizator
Număr frecvențe pt. depistat
linii active
Frecvențe de sondă
Căutare pasivă
Adâncime
Greutate cu baterii
Mărime ecran
Afișaj grafic

LOCALIZARE INSTALAȚII

SEEKTECH® SR-60

SEEKTECH® SR-24 WITH
BLUETOOTH® & GPS

SEEKTECH® SR-20

NAVITRACK SCOUT®

30123

46393

21943

19243

Da

Da

Da

Da

Da, până la 93 kHz

Da, până la 35 kHz

Da, până la 35 kHz

Nu

Da, până la 93 kHz

Da, până la 35 kHz

Da, până la 35 kHz

3

Da, până la 93 kHz
Omni-Seek (caută simultan
toate benzile active)
Continuă
2.3 kg / 5.1 lbs.

Da, până la 35 kHz
Omni-Seek (caută simultan
toate benzile active)
Continuă
1.5 kg / 3.3 lbs.

Da, până la 35 kHz
Omni-Seek (caută simultan
toate benzile active)
Continuă
1.8 kg / 3.5 lbs.

4
50/60 Hz
Buton de comandă
1.3 kg / 3 lbs.

Mare

Mediu

Mediu

Mic

Avansat

Avansat

Avansat

De bază

Ecranele mari ale receptoarelor SeekTech vă furnizează informațiile de care aveți nevoie atunci când trebuie să localizați rapid, cu
acuratețe și încredere.
Performanțe
Ecranul de cartare confirmă un semnal bun de localizare
și identifică distorsiunile în zonele aglomerate, folosind:
•Linia țintei – Ghidează operatorul de-a lungul liniei de
utilități și indică modificările de direcție.
•Săgeți de ghidare stânga/dreapta – Indică
operatorului utilitatea-țintă.
•Semnal de proximitate și Intensitatea semnalului
– Ajută operatorul să centreze locatorul mai aproape
de țintă pentru o localizare cu un grad mai mare de
încredere.

Semnal de
proximitate

Linie
țintă
Adâncime /
Distanță

Alte caracteristici
•Adâncime continuă – Crește productivitatea prin
indicarea în timp real a modificărilor de adâncime.
•Omni-Seek® – Crește acutatețea și eficiența căutărilor
în modul pasiv. Caută continuu puterea pasivă și
benzile radio pentru a localiza și evita linii metalice
necunoscute.unknown metallic lines.
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Intensitate
curent / Unghi
semnal
Săgeți de
ghidare
stânga/dreapta
Intensitate
semnal

ECHIPAMENTE DE LOCALIZARE UTILITĂŢI
EMIȚĂTOARE DE LINIE RIDGID® SEEKTECH®
Detectare cu acuratețe a liniilor de utilități îngropate prin aplicarea unui semnal cu un emițător de linie RIDGID. Toate emițătoarele
prezintă opțiuni de frecvență multiplă și pot aplica un semnal prin conexiune directă și inducție. Emițătoarele puternice de 5W și
10W aplică un semnal puternic, făcând localizările mai facile.
• Alegeți ST-33Q+ pentru capacitățile sale nedepășite de inducție, precum și pentru versatilitatea în modul conexiune directă.
Funcționează și cu locatoare acționate prin Bluetooth (SR-24) pentru modificarea automată a frecvenței și setărilor de putere de la
receptor.
• Alegeți ST-510 pentru un plus de putere în modul conexiune directă.
• Alegeți ST-305 pentru putere și mobilitate.
EMIȚĂTOARE DE LINIE
SEEKTECH ST-33Q+
CU BLUETOOTH®

SEEKTECH ST-510

SEEKTECH ST-305

49343

21953

21948

10W
Da

10W
Da

5W
Nu

Toate până la 93 kHz

5*

4

Emițătorul de linie se conectează la o țeavă / cablu
pentru inducerea unei frecvențe.
Setați receptorul pe această frecvență pentru a
detecta linia. Aceasta este localizarea ACTIVĂ.
Mai multă putere = localizare la distanțe mai mari

Putere maximă de ieșire
Afișaj digital
Frecvențe pt. detecție
conducte
Frecvențe de inducție
Transmisie simultană pe
2 frecvențe de linie
Greutate cu baterii
Mărime antenă
Baterii

Mai multe frecvențe = pentru selectarea celei mai
bune frecvențe de utilizat în aplicație
Cu cât este mai mare antena internă, cu atât este
mai adecvată pentru „Inducție”.

8 kHz sau 33 kHz

5*

3

Nu

Nu

Da

11.1 lbs. / 5.0 kg
Foarte mare
6 x D (opțional) sau baterie Li
18 V

9 lbs. / 4.1 kg
Medie

2.5 lbs. / 1.2 kg
Mică

8xD

4xC

* Emițătorul ST-510 poate fi setat și la frecvențe utilizate de echipamente fabricate de alți producători.

CLEMĂ DE SEMNAL INDUCTIV SEEKTECH®

EMIȚĂTOR LA DISTANȚĂ

EMIȚĂTOR FLOTANT

• Permite aplicarea unui semnal la un cablu sau
o țeavă atunci când nu este posibilă conexiunea
directă.
• Compatibilă cu toate emițătoarele RIDGID®.

Atașați un emițător la distanță pe un cablu de
scurgeri / furtun cu jet pentru a-i detecta poziția
pe o conductă de scurgere folosind un locator
RIDGID®.

Puneți o sondă flotantă în vasul closetului și
trageți apa pentru a detecta poziția exactă a
rezervoarelor septice.

Nr. cat. 20973

Nr. cat. 16728

Nr. cat. 19793

Detecție sonde / balize.

Conexiune directă la conductele de utilități.

Detecție țevi din plastic, cu
urmărirea integrală a liniei.

Inducere de semnal pentru
localizarea utilităților.

PENTRU PROGRAMAREA UNEI DEMONSTRAȚII DE PRODUS
MERGEȚI LA WWW.RIDGID.COM/DEMO
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ECHIPAMENTE DE LOCALIZARE UTILITĂŢI
LOCATOR RIDGID® SEEKTECH® SR-24 CU BLUETOOTH® & GPS
SR-24 este un instrument de localizare cu precizie a conductelor de utilități, cu tehnologie integrată GPS și Bluetooth® pentru
integrarea facilă cu dispozitive externe utilizate la captura de date.
Antenele omnidirecționale ale SR-24 captează integral câmpul de semnal, facilitând achiziția semnalului și urmărirea căii acestuia.
Receptorul cartează poziția și direcția liniei de utilități pe ecranul propriu, pentru experiența unei localizări foarte intuitive.
Pentru un plus de încredere, avertismentele audio și vizuale notifică operatorul în cazul în care forma câmpului de semnal devine
distorsionată, ca să poată lua măsurile corespunzătoare pentru evitarea unei marcări greșite a poziției liniei de utilități.
Caracteristici:
• Ecran mare: Arată estimări ale poziției, direcției și adâncimii liniei de utilități.
• Antene omnidirecționale: Captează integral câmpul de semnal pentru viteză și acuratețe mai mari.
• GPS încorporat: Determină coordonatele poziției pentru cartare și aplicații GIS.
• Tehnologie Bluetooth®: Transmisie flux de date către telefoane inteligente, tablete sau instrumente GPS de mare precizie.
• Aplicație RIDGIDtrax pt. telefoane inteligente / tablete: Cartare trasee și puncte de trecere multiple, export în softuri GIS.
• Acuratețe medie GPS: Mai mică de 2,5 m (8.2 ft).

RIDGIDtrax

SR-24
Descărcare de la www.RIDGID.com/SR24
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ECHIPAMENTE RIDGID PENTRU CURĂŢAT
CONDUCTE DE SCURGERE
Echipamentul adecvat pentru orice lucrare, oriunde.
Orice ați avea nevoie să facă o mașină de curățat, există un produs RIDGID perfect pentru dvs. De la mașinile pentru chiuvete, la
cele cu tambur, secțiuni, tijă și jet de apă, vă puteți baza că RIDGID are sculele și accesoriile corespunzătoare pentru îndeplinirea
exactă a nevoilor dvs.

MULINETE
MANUALE

Mulinetă manuală
K-25

Mulinetă manuală KwikSpin cu AUTOFEED®

Power Spin cu
AUTOFEED®

58890 / 58895

41348

41408

Aplicații:
Mărime țeavă:
Capacitate tambur:
Tip cap:
Greutate:

SINK / TUB LINES
⁄4 -11⁄2 " (20 mm - 40 mm)
Cablu 25' x 5⁄16 " (7.6 m of 8 mm)
Cap cu bulb/articulat
8 lbs. / 3.6 kg

Up to 11⁄2 " (40 mm)
Cablu 25' x 1⁄4 " ( 7.6 m x 6.3 mm)
Elicoidal cu bulb
3.5 lbs. / 1.6 kg

3

Up to 11⁄2 " (40 mm)
Cablu 25' x 1⁄4 " ( 7.6 m x 6.3 mm)
Elicoidal drept
5 lbs. / 2.2 kg

Calitate înaltă | Performanțe excelente | Proiectat pentru desfundare rapidă și eficientă | Cablu robust și rezistent

DISPOZITIV PENTRU
DESFUNDAT CLOSETE
Apărătoare din vinil pentru porțelan:
Cablu înfășurat prin compresie, cu miez la interior, 12.7 mm:
Adecvat pentru closete cu eficientizarea consumului de apă:
Disponibil cu cap articulat sau cu bulb:
Lungime cablu:

MAȘINI PENTRU
CHIUVETE
APLICAȚII:
Mărime țeavă:
Lungime standard a cablului:
Capacitate tambur:
Viteză:
Tip motor:
Greutate:
Alte caracteristici

K-3

K-6

59787

59797

Da
Da
Da
Nu
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)

CONDUCTE CHIUVETE / CĂZI
⁄4 până la 2 1⁄2 " (20 mm - 75 mm)
35' / 10.7 m
Cablu 50' x 5⁄16 " (15.2 m x 8 mm)
270 RPM
Motor cu inducție
1
⁄8 HP / 175 W
36 lbs. / 15 kg
Dublu sens
AUTOFEED® & furtun de ghidaj

3

⁄4 până la 2 1⁄2 " (20 mm - 75 mm)
25' / 7.6 m
Cablu 50' x 5⁄16 " (15.2 m x 8 mm)
0-600 RPM
3

Viteză de rotație variabilă
13 lbs. / 6 kg
Dublu sens
AUTOFEED®

CABLURI DE MAȘINĂ
PENTRU CHIUVETE
CABLU 3⁄8" (10 MM)
25' / 7.6 m cu racord tată
35' / 10.7 m cu cap elicoidal
cu bulb
35' / 10.7 m cu racord tată
-

K-40 & K-45
CABLU 5⁄16" (8 MM)
25' cu cap elicoidal cu bulb
25' cu cap elicoidal articulat
35' cu cap elicoidal cu bulb
35' cu cap elicoidal articulat
50' cu cap elicoidal cu bulb
50' cu cap elicoidal articulat

Curățarea conductelor mici | Greutate mică și comod | Tehnologie AUTOFEED® brevetată
* Pentru lista completă a sculelor de curățat conducte de scurgere, cabluri și accesorii, vă rugăm să consultați catalogul RIDGID sau
vizitați-ne la adresa www.RIDGID.com

PENTRU PROGRAMAREA UNEI DEMONSTRAȚII DE PRODUS
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MAŞINI CU TAMBUR

MAȘINI
CU TAMBUR
Aplicații:

K-400

K-3800

K-750

K-7500

27028, 27033, 28098, 28103

61482, 61487

44147, 44152, 44157, 44162

61522, 61542, 61512, 61517

SCURGERI CHIUVETĂ, ÎN PODEA, SECUNDARE

Mărime țeavă:
Viteză:
Tip motor
cai putere:
Greutate:
Cablu
recomandat:

CONDUCTE PRINCIPALE & BRANȘAMENTE

11⁄2 " - 4" (30 mm - 110 mm)
170 RPM

3

⁄4 " - 4" (20 mm - 110 mm)
240 RPM

3" - 8" (75 mm - 200 mm)
200 RPM

3" - 10" (75 mm - 250 mm)
200 RPM

Inducție 1⁄3 HP / 380 W

Universal 1⁄12 HP / 175 W

Inducție 1⁄2 HP / 550 W

Universal 4⁄10 HP / 600 W

60 lbs. / 20 kg

65 lbs. / 19 kg

206 lbs. / 47 kg

244 lbs. / 65 kg

Înfășurare integrală

Miez la interior

Miez la interior

Miez la interior

Putere și cuplu | Caracteristici economie de cablu | Manevrabilitate superioară

Toate mașinile disponibile la 230 V.

K-400

K-7500

PORTABILITATE ȘI CONTROL MAXIM

MAȘINI PROFESIONALE PROIECTATE PENTRU DVS.

Mașinile cu tambur sunt autonome, rapide și ușor de operat. Întreaga lungime
de cablu este inclusă pe un singur tambur, care menține cablul curat, și poate fi
transportată într-o singură deplasare la amplasamentul lucrării.

K-400 FEATURES

Mașinile cu tambur sunt dotate cu întrerupătoare de picior, cu aer, pentru situațiile
în care a avea ambele mâini libere este o condiție esențială. Mai puțin efort fizic
datorită mecanismului AUTOFEED® care împinge și retrage cablul cu ușurință.

K-7500 FEATURES

• SISTEMUL BREVETAT DE CONTROLARE A CABLULUI limitează potențialul ca
acesta să cadă de pe tambur și ajută indicând operatorului când au loc blocaje.
• CĂRUCIOR DE TRANSPORT INTEGRAT pentru deplasare ușoară către și de la
amplasamentul lucrării.
• MÂNERUL TELESCOPIC INTEGRAT furnizează o înălțime mare a mânerului în
timpul transportului.

• MODELE COMODE DE CĂRUCIOARE ȘI PROFILE ÎNGUSTE pentru
manevrabilitate superioară.
• MOTORUL UNIVERSAL încetinește automat viteza cablului și mărește cuplul
când întâlnește obstacole. Dă utilizatorului semnale audio și vizuale la blocarea
într-un obstacol.
• DISPOZITIV PATENTAT DE URCAT SCĂRILE, CU DOUĂ POZIȚII, pentru încărcare/
descărcare ușoară.

CABLURI PENTRU MAȘINI CU TAMBUR
PRODUSE:

K-400 & K-3800

Diametru cablu:

3

⁄8 " (10 mm)

1

⁄2 " (12 mm)

Lungimi disponibile:

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

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

Tip cablu:

Miez la interior, înfășurare integrală

Miez la interior, înfășurare integrală

K-750 & K-7500
⁄8 " (16 mm)
25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m 100' / 30 m
Miez la interior, miez gol

5

⁄4 " (20 mm)
25' / 7.6 m - 50' / 15 m - 75' / 23 m 100' / 30 m
Miez la interior, miez gol

3

Cabluri cu miez la interior Înfășurate prin compresie pentru rezistență, prezintă rezistență și la buclare și gestionează coturile în unghi ascuțit și sifoanele. Flexibilitate bună, furnizând în același timp o
putere de curățare mai mare la capătul cablului.
Cabluri cu miez înfășurat integral Cablul este înfășurat strâns pe miezul de sârmă interior, creând un ansamblu solid. Are o rezistență mai mare la buclare.
Cabluri cu miez gol Furnizează o flexibilitate maximă pentru coturi ascuțite și sifoane.
* Pentru lista completă cu mașini de curățat conducte de scurgere, cabluri și accesorii, vă rugăm să consultați catalogul RIDGID sau
vizitați-ne la adresa www.RIDGID.com
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MAŞINI CU SECŢIUNI DE CABLU

MAȘINI CU
SECȚIUNI

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

CONDUCTE DE CHIUVETĂ
SCURGERI ÎN PODEA / SECUNDARE
CONDUCTE PRINCIPALE & BRANȘAMENTE

Application:
Mărime țeavă:
Viteză:
Motor:
Greutate:
Mărime cablu:

3
⁄4 " - 4" (20 mm - 110 mm)
400 RPM
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 RPM
1
⁄2 HP /700 W
41 lbs. / 18 kg
5
⁄8 " (16 mm), 7⁄8 " (22 mm)

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

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

Putere și viteză | Control total asupra cablului | Greutate mică și portabil

K-50

K-60SP

PUTERE ȘI CONTROL TOTAL ASUPRA CABLULUI
Fiecare mașină RIDGID cu secțiuni are un clichet de cablu unic, cu acțiune
instantă, care maximizează controlul deținut de operator.
• Împingeți mânerul în jos, cablul începe să se rotească.
• Eliberați mânerul și cablul se oprește instant.

CARACTERISTICI K-50

GREUTATE MICĂ ȘI PORTABIL
Mașinile cu secțiuni sunt compacte și de mică greutate, ușor de
transportat la amplasamentul lucrării. Cablurile se transportă în cutii
separate, reducând greutatea la minimum.

CARACTERISTICI K-60

O mașină pentru profesioniști, compactă și versatilă. Poate funcționa cu trei
mărimi diferite de cablu pentru aplicații diferite.

CABLURI PENTRU MAȘINI CU SECȚIUNI

BUTONUL ROTATIV DE REGLAJ SIMPLU permite utilizarea cablurilor de
mărimi diferite.
FURTUNUL DE GHIDAJ PROTECTOR oferă o operare mai sigură în execuția
lucrării.

K-50
PRODUSE:

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

Model cablu:
Diametru cablu:
Lungime:

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

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

2" - 4"
(50 - 110 mm)
Scurgeri în
podea. Țevi de
colectare

C-10
7
⁄8 " (22 mm)
15' / 4.6 m
2" - 4"
(50 - 110 mm)
Scurgeri în
podea. Țevi de
colectare &
derivații

Mărime țeavă
aplicație:

2" - 3"
(50 - 75 mm)
Scurgeri în
podea

11⁄4 " - 3"
(32 - 75 mm)
Conducte
chiuvetă

3" - 8"
(75 - 200 mm)
Scurgeri în
podea

4" - 10"
(110 - 250 mm)
Derivații
Linii principale

3" - 10"
(75 - 250 mm)
Derivații
Linii principale

3" - 6"
(75 - 150 mm)
Derivații

Caracteristici:

Cablu versatil.
Nu și pentru
rădăcini de
copaci.

Flexibil, ideal
pentru conductele
de chiuvete

Cablu pt. regim
greu de lucru.
Tubulatură
interioară
de mare lungime.

Cablu
multifuncțional
excelent, de o
flexibilitate
excelentă.

Lucrări generale
pe țevi de până
la 8" (200 mm).
Trece ușor prin
sifoane de 4" (110
mm).

De capacitate
extra pt. conducte
lungi. Nu și pt.
sifoane de 4" (110
mm).

Regim greu de
lucru

Flexibilitate extra
și greutate mică.

* Pentru lista completă cu mașini de curățat conducte de scurgere, cabluri și accesorii, vă rugăm să consultați catalogul RIDGID sau vizitați-ne la adresa www.RIDGID.com

PENTRU PROGRAMAREA UNEI DEMONSTRAȚII DE PRODUS
MERGEȚI LA WWW.RIDGID.COM/DEMO
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SELECTAREA ECHIPAMENTELOR RIDGID
PENTRU CURĂŢAT CONDUCTE DE SCURGERE
Mașinile RIDGID cu tambur furnizează un cuplu înalt pentru desfundare, în timp de mașinile RIDGID cu secțiuni de cablu curăță
folosind tăierea la mare viteză. Alegeți cablul și tăietorul de care aveți nevoie din oferta largă de accesorii RIDGID pentru a curăța
orice, de la grăsime la rădăcini de plante.

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ
SELECȚIE MAȘINI CU TAMBUR & CU SECȚIUNI
NR.
CAT.
27033

CAPACITATE
CONDUCTĂ
11⁄2 " - 4" (30 - 110 mm)

28103

NR. MODEL

DESCRIERE

K-400 w/C-45 IW

Mașină K-400 cu:
- cablu C-45 înfășurare integrală ½" (12 mm) x 75' (23 m) miez masiv (înfășurare integrală)
- set de scule T-260, mănuși RIDGID pentru curățat conducte de scurgere

K-400 AF w/C-45 IW

La fel ca mai sus + AUTOFEED

61487

3

⁄4" - 4" (20 - 110 mm)

K-3800 AF w/C-45

Mașină K-3800 AUTOFEED cu:
- cablu C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m)
- cap elicoidal tip pâlnie T-102, tăietor cu lamă de cuțit T-142, T-107 tăietor tip cazma, cui de cuplare A-12, mănuși RIDGID din piele, pentru
curățat conducte de scurgere

44157

3" - 8" (75 - 200 mm)

K-750 w/C-100

Mașină K-750 AUTOFEED cu:
- cablu C-100, 100’ x ¾” (30 m x 20 mm)
- set standard de scule ¾” (20 mm), mănuși RIDGID din PVC pentru curățat conducte de scurgere

61517
11981
11991

3" - 10" (75 - 250 mm)

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

Mașină K-7500 cu cablu cu miez la interior, ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m), accesorii standard

K-60SP-SE

Mașină K-60 cu mănușă RIDGID cu un deget pt. curățat conducte de scurgere, cui de cuplare A12, furtun
posterior de ghidare A-60-12, set de scule A-61, set de cabluri A-62

K-60SP-SE-A25

Mașină K-60 cu mănușă RIDGID cu un deget pt. curățat conducte de scurgere, set de scule A-61, set de cabluri
A-62, set cabluri & scule A-25

K-1500SP A SE

Mașină K-1500SP A cu mănușă RIDGID cu un deget A-1 pt. curățat conducte de scurgere, cui de cuplare A-12, furtun posterior de ghidare
A-34-12, set de scule SE

66472
94497
45317

⁄4" - 4" (20 - 110 mm)

3

11⁄4" - 6" (32 - 150 mm)
2" - 10" (50 - 250 mm)

Mașină K-50 cu adaptor A-17-A, set de cabluri A-30, mănușă RIDGID A-1 cu un deget, pt. curățat scurgeri
Mașină K-50 cu adaptor A-17-B, set de cabluri A-30, mănușă RIDGID A-1 cu un deget, pt. curățat scurgeri

* Toate mașinile de mai sus funcționează la 230 V. Pentru lista completă cu mașini de curățat conducte de scurgere, cabluri și accesorii, vă rugăm să consultați catalogul RIDGID sau
vizitați-ne la adresa www.RIDGID.com

K-50

K-400
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MAŞINI CU JET DE APĂ
Mașinile RIDGID cu jet de apă curăță complet blocajele de grăsimi în
aplicații rezidențiale și comerciale. Mergând de la 1160 până la 3000 PSI,
modele atât electrice, cât și pe benzină, RIDGID are mașina cu jet de apă
perfectă pentru dvs.
Rezultate profesioniste. Mașinile RIDGID cu jet de apă împing un furtun
flexibil de-a lungul conductelor de scurgere și îndepărtează blocajele de
nămol, săpun și grăsime. La retragerea furtunului, acesta spală conducta,
împingând reziduurile și readucând conductele la capacitate maximă.

MAȘINI
CU JET DE APĂ

KJ-3100

KJ-1590 II

KJ-2200

KJ-3100

Cat no. 35511

Cat no. 63877, 63882

Cat no. 37413

SCURGERI CHIUVETĂ, ÎN PODEA, SECUNDARE
BRANȘAMENTE
CONDUCTE PRINCIPALE

Aplicații:
Mărime conductă:
Presiune maximă:
Debit (pe minut):
Acționare prin:
Putere:
Greutate:

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

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

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

Readuce conductele la capacitatea maximă de curgere | Extindere servicii – cea mai bună soluție pentru înfundările cu materii moi | Acționare cu motoare electrice și pe benzină pentru
uz rezidențial sau comercial
* Pentru lista completă de ajutaje, furtunuri și accesorii pentru mașinile cu jet de apă, vă rugăm să consultați catalogul RIDGID
sau vizitați-ne la adresa www.RIDGID.com

SCAN & LEARN

www.RIDGID.com

CONTACT
Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484
www.RIDGID.com

DISTRIBUITOR

RIDGID® își rezervă dreptul de a schimba designul și specificațiile produselor fără notificare
sau modificare a materialelor de prezentare.
Pentru gama completă a liniei de produse Ridge Tool, vă rugăm să consultați catalogul
RIDGID® Tool sau vizitați-ne la adresa www.RIDGID.com.
© 2014, 2014, RIDGID, Inc. Sigla Emerson și sigla RIDGID sunt mărci comerciale înregistrate
ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și alte țări. Toate celelalte mărci comerciale
aparțin proprietarilor lor aferenți.
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