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SYYS TARJOUKSET
Hinnat voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka

ERO ON
YKSITYISKOHDISSA
TruSense® tekniikka
parempaan kuvanlaatuun 

COMPACT M40 810 ALUMIINISET PUTKIPIHDITPC-1375

35,- € 47,- €

ERITYISEN SELKEÄ JA
YKSITYISKOHTAINEN

PITKÄ INNOVAATIO

KAMERAPÄÄN KALTEVUUS

SIS. 
ADAPTERIN !

7715,- €



micro CM-100

micro IR-200

micro LM-100

micro HM-100 micro CD-100

micro CL-100 395E

micro LM-400

 

38758

36798

22398

37438 37428

37423 36158 36813

36163

micro DM-100

	True RMS mittaukset.
	Data Hold toiminto.
	DCA nolla toiminto
	Automaattinen virran
 katkaisu.

Digitaalinen yleismittari

RMS Pihti mittari

	Erittain terava Luokan II Laser
 helppoon mittaukseen.
	Lämpötilan mittaus -50 -1200 celsisus 

välillä.

Kosketusvapaa infapuna
lämpömittari

	True RMS mittaukset.
	Data Hold toiminto.
	DCA nolla toiminto
	Automaattinen virran
 katkaisu.
	Pariston varauksen näyttö.
	AC/DC Virta.
	1.2” (30 mm) Pihtien
 aukeama.

Laseretäisyysmittari

	Antaa tarkat etäisyyslukemat helposti,
 nopeasti ja tarkasti yhdellä painikkeen
 painalluksella.
	Kytke ultra-terävät luokan II laserit päälle
 painamalla mittauspainiketta,
 suuntaa laite
 mittauskohteeseen ja paina
 mittauspainiketta.
	Etäisyyslukema tulee näkyviin
 helppolukuiselle LCD-näytölle.

	Pieni koko.
	Nopea vaste aika.
	Tarkka.
	Suuri mittaus laajuus.
	Lukemien lukitseminen.
	Taustavalistu LCD
 näyttö.
	Kastepisteen ja märän
 laskelmat.

Ilman lämpö -ja
kosteusmittari

	Palavien kaasujen ilmaisin tarjoaa helpot ja
 nopeat lukemat palavien kaasujen läsnäolon
 tunnistamiseksi.
	Havaitsee metaanin, propaanin,
 butaanin, etanolin,
 ammoniakin, vedyn ja monet
 muut palava kaasut.
	Tunnistaa säädettävän
 herkkyyden ansiosta
 myös alhaiset
 kaasupitoisuudet.

Palavien kaasujen ilmaisin

Itsetasaava Ristilaser

	Käyttö yhdellä nupilla, erittäin 
helppokäyttöinen.

	Vaaitus- ja linjaustyöt hoituvat
 silmänräpäyksessä.
	Superkirkkaat pysty- ja
 vaakalinjat heijastuvat
 välittömästi.
	Pakattu kestävään
 muoviseen kantokoteloon

Magneettinen torpedomallinen
	Mittaa pintalämpötilat (-50° C - 

1200° C) helposti, nopeasti ja tarkasti 
yhdellä painikkeen painalluksella.

	Painat vain liipaisinta ja suuntaat
 ultra-terävät luokan II lasersäteet
 mitattavalle pinnalle.

Edistyksellinen Laser
Etäisyysmitta
	Mittaa, tallenna ja jaa etäisyys, mittojen ja
 alojen mittaus silmän räpäyksessä!
	Aktiivinen Bluetooth®, yhdistä micro LM-400
 omaan iOS® (e.g. iPhone®, iPad®) tai
 Android® laitteeseesi (e.g.
 Samsung Galaxy) ja saat
 suoraan lähettää mitat ja
 valokuvat muille
 niitä tarvitseville

80,- €

80,- €

17,- €

80,- € 80,- €

80,- € 80,- €

80,- €

123,- €



4100

P-TEC 3240
32-40 mm

P-TEC 5000
50 mm

 

223S 6-36 mm 227S 6-54 mm

C28
28 mm

C15/22
15-22 mm

C-STYLE 

37463 40868

34142

6066857018

29983 29993

Kosketusvapaa infapuna
lämpömittari

Edistyksellinen Laser
Etäisyysmitta

	Putken ulkoinen puhdistus ja sisäasennus yhdistetään samaan käsi-
työkaluun.

	Hiiliteräsharjat puhdistavat nopeasti nimellishalkaisijaltaan ½ - ¾''
 (12 -19 mm) putken ja asennusosat juottamisen tai juoton
 valmistelemiseksi.
	Kestävä muovirakenne on suunniteltu harjan vaivatonta vaihtoa ajatellen.

SISÄ-/ULKO-KUPARIPUHDISTUSHARJA

	Käytetään ja asennetaan PVC- / PP- / PE-putkia.
	Automaattinen seivaus mahdollistaa liittämisen muihin 

viemärinosiin heti ja helposti.

MUOVISEN VIEMÄRIPUTKEN LEIKKURI

23,- € 23,- €

20,- €

	Snap-on ominaisuus nopeaan putkeen kiinnitämiseen ja oikean koon
 säätämiseen, säästää työaikaa.
	RIDGID’s X-CEL® terän lukitustappi nopeaan terän vaihtoon ilman 

työkaluja.
	Malli C15/22 on maailman ensimmäinen C-tyypin leikkuri jolla
 katkaiset sekä 15 mm kuten myös 22 mm putket ja vaihdat koon
 erityisellä pikatoimisella koon vaihdolla.

SISÄ-JA ULKOREUNAN JYRSIN
	Karkaistu teräsrakenne.
	Kaksoismittauspalkki tuuma- ja metrijärjestelmälläruostumattoman
 teräsputken leikkaamista.

SULJETTU KUPARIPUTKEN

19,- €24,- €

41,- € 87,- €

LEIKKURI



150-L
6-35 mm

151
6-42 mm

RC-2375
12-63 mm

RC-1625
3-42 mm

23498 30088

118117

66737 31632

103

32975 97787 32573

PC-1375 ML
3-35 mm

23493

	Suunniteltu käytettäväksi erityisesti ahtaissa paikoissa pienen halkaisijan koville ja pehmeille kupari-, alumiinimessinki- ja muoviputkille;
 rullissa urat levitysleikkauksia varten.
	Malleissa 117 ja 118 on itsesyöttävä leikkuuterä, joka leikkaa automaattisesti vain kerran nupin kiristämisen jälkeen (AUTOFEED®-automaattisyöttö).

PIENOISLEIKKURI AHTAIDEN PAIKKOJEN PUTKILLE

PUTKILEIKKURIT UUSILLA
X-CEL-TOIMINNOILLA
	Koteloitu syöttöruuvi estää tukkeutumisen ja juuttumisen, urarullat
 levitysleikkauksiin ja kääntyvä jyrsin.
	Nyt varusteena X-CEL-nuppi ja X-CEL-tappi nopeaan leikkaukseen ja
 teränvaihtoon.

	Alemman kädensijan ergonomiset kahvat ovat ½" välein ja 
toimivat nopeana putkenmittausasteikkona.

	X-CEL® pikavaihtoterä. 

60,-37,-

RÄIKKÄLEIKKURIT ERGONOMISILLA 
KAHVOILLA

	Muovi- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) ja monikerrosputkille.
	Jousikuormitteiset kädensijat nopeuttavat asemointia.
 Yksivaiheinen, helppo leikkaus.

YKSIVAIHELEIKKURIT

Kun PC-1375 katkaistaan komposiittiputkia on suositeltavaa käyttää mukana toimitettua sovitinta putken suuaukon pyöristämiseksi.

PYÖRISTÄ

48,- €

KATKAISE
PUTKI ADAPTERILLA

35,-

16,- € 27,- € 32,- €

€

6-28 mm2i16-24 mm3-16 mm

94,- €



2017 

300

238-P

42478

46753

42878

326

36942

18741

36947 3696736957

PC-1250  
3-42 mm

23488

STRAPLOCK

Räikkätaivuttimet
	Tarkoitettu 10 - 22 mm:n pehmeiden ja pinnoitettujen
 ehmeiden kupariputkien.
	Ainutlaatuinen liukumekanismi asettaa lestit nopeasti
 oikeaan asentoon putken halkaisijan mukaan.

	Tarjoaa vankan kahvan jolla saat hyvän otteen putkesta joko
 asentaessa tai purkaessa.
	Erikoishihna tarjoaa maksimaalisen pidon putkia liitettäessä.
	Nopea muuttaa kokoa säätöjärjestelmän avulla.
	Innovatiivinen lukitus suuniteltu toistuviin lukituksiin.
	Sopii kaikille muoviputkille välillä 75 mm - 220 mm
 halkaisijaltan 3”- 8” (80 mm - 220 mm).

Putken apukahva

	Tarkoitettu pehmeän kupariputken taivuttamiseen 180° kulmaan asti.
	Pehmustetut kahvat ja 90° aloituskulma sekä erikoissuunniteltu
 muoviluisti helpottavat taivuttamista

Taivutuspihdit

Malli 315M
Putkikoon: 15 mm

Malli 310M
Putkikoon: 10 mm

Malli 312M
Putkikoon: 12 mm

Malli 318M
Putkikoon: 18 mm

	Sisäänrakennettu vesitiivis LED-valo mahdollistaa työkohteen 
suoran valaisemisen.

	Kääntyvä, irroitettava T-kahva mahdollistaa työskentelyn 
ahtaissakin paikoissa.

	⅜” kanta mahdollistaa räikän tai jatkovarren
 käyttämisen ja maksimaalisen vääntövoiman.

Teleskooppi hanamutteriavain

	RIDGID® 238-P Pulttipyssy käyttöinen ketjuleikkuri valurauta 
putkille katkaisee putket nopeasti helposti ahtaistakin paikoista.

	238-P on suuniteltu katkaisemaan jopa 200 mm (8”) silloin
 kun käytät pulttipyssyä tai 100 mm (4”) kun käytät
 käsikäyttöistä räikkäväännintä.

Valurauta ketjuleikkuri

88,- €65,- €

193,- € 521,- €

49,- €

20,- €

25,- €

131,-109,- € €



64268 64278

K9-102 K9-204

RIDGID FlexShaft avaaja on kevyt, kompakti ja erittäin tehokas kun tarvitset avaaja 32-100 mm putkissa jopa 20 m matkalle.
FlexShaft avaajaa voidaan käyttää yhtäaikaa kameran kanssa jotta todella näet mitä puhdistat. Millään muulla avaajalla et sitä pysty tekemään.

Suuri nopeuksinen viemärin puhdistaja puhdistaa 32-100 mm putket

	Putkikapasiteetti: 32 - 50 mm
	Jousen pituus: 15 m
	Jousen halkaisija: 1/4’’ (6 mm)

	Putkikapasiteetti: 32 - 50 mm
	Jousen pituus: 21 m
	Jousen halkaisija: ⁵⁄₁₆’’ (8 mm)

930,- € 1430,- €



64293 64298

64323 64328 64333

64283 64288

64308 64313 64318

KETJUHAKKURI

	Kaikille putkille.
	Pehmeisiin tukoksiin
 ja rasvoihin.

KETJUHAKKURI
KARBIDIPALOILLA

	Kova seinämäisille putkille.
	Pehmeisiin tukoksiin, rasvoihin
 ja juurille.

1¹⁄₄ - 2’’ (32 - 50 mm) 2’’ (50 mm) 1¹⁄₄ - 2’’ (32 - 50 mm) 2’’ (50 mm)
1 ketju for 6 mm jouselle 2 ketju for 6 mm jouselle 1 ketju for 6 mm jouselle 2 ketju for 6 mm jouselle

3’’ (75 mm) 4’’ (100 mm)2’’ (50 mm) 3’’ (75 mm) 4’’ (100 mm)2’’ (50 mm)
2 ketju for 8 mm jouselle 3 ketju for 8 mm jouselle 3 ketju for 8 mm jouselle 3 ketju for 8 mm jouselle 3 ketju for 8 mm jouselle2 ketju for 8 mm jouselle

	Kova seinämäisille putkille
	Pehmeille tukoksille, rasvalle, juurille ja paperipyyhkeille.

LÄVISTÄVÄ KETJUHAKKURI

49,- €

143,- €87,- €

87,- €63,- €

87,- €63,- €

63,- €

99,- € 129,- €



62270 62275 62280

61718

61708 61713

Uusi jousikehikko helpottaa jousien kuljetusta
ja käyttöä tekee työskentelystä nopeampaa ja
puhtaampaa.
Vahva rakenne tekee kehikon turvalliseksi
jotta pystyt helposti ja nopeasti purkamaan ja
lastaamaan jouset.

Kapasiteetti:
5 x 22 mm (C10 jousi) tai 4 x 32 mm (C11 Jousi).

	Jousien nopea irroitus uudella Trident-avaimella.
	Helppo tunnistaa.
	Kehikko tarjoaa hyvän lujuuden/painosuhteen.
	Voidaan käyttää 16 mm, 22 mm tai 32 mm jousia.

JATKOJOUSI AVAAJA

C8 sektionsspiral C10 Jatkojousi C11 Jatkojousi
	5/8” (16 mm) 
	71/2' (2,3 m), Universaali

Jousikehikko sarja JousikehikkoTrident jousenavain
	Avaimella avaat 16 mm, 22 mm ja 32 mm
 jouset nopeasti.

	Nopeampi ja helpompi jousien lastaus.
	Jättää vähemmän sotkua työympäristöön

80,- €52,- €23,- €

	 7/8” (22 mm) 
	15' (4,6 m), Universaali

	11/4” (32 mm) 
	15' (4,6 m), Universaali

23,-
324,- € 140,- €

ALKUPERÄINEN RIDGID

€



K-400

K-1500SP-A SE

KJ-1590 II 

K-3800

35511

45317
6148761482

2810328098

Rumpukone

	3/8” (10 mm) jouset sopivat parhaiten 1½ - 3” (40-75 mm)
 putkille. 1/2” (12 mm) jouset sopivat parhaiten 3”- 4”
 (50-110 mm) putkille.
	380 W moottori pyörittää kaapelia 165 kier./min.
	Paino (pelkkä kone): 20,4 kg.
	Mitat: Pituus 21” (53 cm) 24” (61 cm)
 AUTOFEED®-kokoonpanolla, korkeus
 23” (58,5 cm), leveys 17” (43,2 cm).

11/2”(40 mm) - 4”(110 mm) viemäriputkille

K-400 AF m/C-32 IW K-400 AF m/C-45 IW

Jatkojousikone
2”(50 mm) - 10”(250 mm) viemäriputkille

Jatkojousikone

	Varustettu helppokäyttöiseksi ja helposti käsiteltäväksi, 15' (4,6 m)
 pitkät 11/4” (32 mm):n jousiosiot, 3” (75 mm) - 10” (250 mm):n
 putkien puhdistukseen 300' (91 m):n pituuteen saakka.
	Helpolla kytkinleuan vaihdolla K-1500
 mukautetaan toimimaan 15' (4,6 m) pitkillä
 7/8” (22 mm):n jousiosioilla
 2” (50 mm) - 4” (110 mm):n putkissa 175'
 (53 m):n pituuteen saakka.
	VVarustettu tehokkaalla 1 500 W:n
 moottorilla ja kestävällä kiertokytkimellä.

2”(50 mm) - 10”(250 mm) viemäriputkille

	Varustettu helppokäyttöiseksi ja helposti käsiteltäväksi, 15' (4,6 m)
 pitkät 11/4” (32 mm):n jousiosiot, 3” (75 mm) - 10” (250 mm):n
 putkien puhdistukseen 300' (91 m):n pituuteen saakka.
	Helpolla kytkinleuan vaihdolla K-1500
 mukautetaan toimimaan 15' (4,6 m) pitkillä 7/8” (22 mm):
 jousiosioilla 2” (50 mm) - 4” (110 mm):n putkissa 175'
 (53 m):n pituuteen saakka.
	Varustettu tehokkaalla 1 500 W:n moottorilla ja kestävällä
 kiertokytkime

	Työkalujen liittäminen jouseen kestää vain sekunteja.
	Tehokas 175 W:n yleismoottori pyörittää jousta 240 r/min nopeudella.
	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu AUTOFEED®-järjestelmä.

Rumpukone
3/4”(20 mm) - 4”(110 mm) viemäriputkille

K-3800 m/C-32 K-3800 m/C-45

1445,- €1445,- €

2925,- €

3241,- €

Kuljetuskärry
lisävarusteena

1199,- €1130,- €



K-50-7
K-45AF & K-45AF-5

POWER CLEAR™

POWER SPIN+

36033 36043

11991

59143

57043

Viemärin avauskone
3/4”(20 mm) - 11/2”(40 mm) viemäriputkille

	Monipuolisin RIDGID® viemärinavaaja pieniin ja
 suurempiinkin töihin.
	Erinomainen altaissa, suihkuissa ja lattiakaivoissa.
	Jousien jatkojen pikaliitin mahdollistaa tehokkaan
 työskentelyn.
	Mahdollista käyttää kolmea erikokoista avausjousta
 8 mm, 10 mm & 16 mm.
	Voimakas 300 W suuntaa vaihtava
 induktiomoottori 400 kier./min.

Jatkojousikone
	Edistyksellinen kaksisuuntainen AUTOFEED®- automaattisyöttö pitää
 kädet ja työalueen puhtaana syöttää ja kelaa jousen takaisin vipua painamalla.
	Säädettävä nopeuksinen tehonlähde pyörittää jousta 0-600 r/min nopeudella.
	Kaksiosainen ruuvilla lukittava rumpu kotelo ja vaihdettava sisärumpu.
	 Jousikotelon kapasiteetti: 50’ (15 m) ⁵⁄₁₆” (8 mm) eller 35’ (11 m) ⅜” (10 mm).

Model K-45AF:
- C-1IC, ⁵⁄₁₆”(8 mm) x 25’ (7,6 m)
 täyteinen jousi ja sisärumpu.

Model K-45AF-5:
- C-1IC, ⁵⁄₁₆” (8 mm) x 25’ (7,6 m) täyteinen jousi ja 

sisärumpu
- C-6, ⅜” (10 mm) x 25’ (10,7 m) jousi ja sisärumpu
-  T-250, viisiosainen työkalusarja ⅜ ”(10 mm) 

jouselle.

Viemärinavaaja
3/4”(20 mm) - 2 1/2”(75 mm) viemäriputkille

3/4”(20 mm) - 4”(110 mm) viemäriputkille

K-50 kone sisältäen:
- A-17-B Sovittimen
- (10 mm x 10,7 m jousi laajennuskärjellä)
- A-30 jousisarjan

Käsikäyttöinen avaaja suoralla kärjellä

	Avaa tukokset 20-50 mm putkissa.
	Tiukkaan kierretty MAXCORE® jousi voidaan 

pyörittää jopa 500 kierrosta/min.
	AUTOFEED® Teknologia mahdollistaa jousen
 syöttämisen putkeen suoraan
 koskematt siihen käsin.
	Liipaisin pidennetty helpottamaan käyttöä.

1/2” (15 mm) - 11/2” (40 mm) viemäriputkille

Tehokas, kompakti ja monipuolinen uusi PowerClear™-
viemärinavaaja poistaa vaivattomasti kylpyammeiden,
suihkujen tai pesualtaiden tukokset.

	T2-Suuntainen AUTOFEED®
	Erittäin Kestävä Täyteinen Jousi
	Helppo Tyhjentää Rassaus Jätökset
	Kaksi Osainen Etusuoja Letku
	Kirkas Etusuoja
	Kanto Kahva
	Jousi 6 mm x 9 m.

Porakone ei sisälly

315,- 410,- €

48,- €

204,- €

1275,- €

€



K-1 / K-3 / K-6P

K-5

62530 62540 6262562565

566584668359787

59190

	Halkaisijaltaan 8 tuuman (200 mm) ja pituudeltaan jopa 100' (30,4 m) viemäriputkissa
 käytettävät koot ja pituudet.
	Mukana kehikko kaikissa paitsi 25' (7,6 m) mallissa.
	Kaikissa malleissa on kahva ja terävä kärki yhdessä päässä ja rullapallo toisessa päässä.

Litteä Viemärinauha

Malli E-2731
Leveys: 20 mm  Pituus: 30,4 m

Malli E-2743
Leveys: 25 mm  Pituus: 30,4 m

Malli E-2726
Leveys: 12 mm  Pituus: 22,8 m

Malli E-2724*
Leveys: 12 mm  Pituus: 7,6 m

Tehokas, kompakti ja monipuolinen uusi PowerClear™-
viemärinavaaja poistaa vaivattomasti kylpyammeiden,
suihkujen tai pesualtaiden tukokset.

	T2-Suuntainen AUTOFEED®
	Erittäin Kestävä Täyteinen Jousi
	Helppo Tyhjentää Rassaus Jätökset
	Kaksi Osainen Etusuoja Letku
	Kirkas Etusuoja
	Kanto Kahva
	Jousi 6 mm x 9 m.

316,- €128,-€88,- €48,- €

K-3  3'(1 m)

RIDGID® WC avaajat ovat ammattilaisten valinta avatessa tukkeutuneita
WC-pönttöjä. Ne soveltuvat joko vakio tai veden säästö vessoille ja
saatavat pituudet ovat 1 m tai 2 m jousella. Jokainen avaaja tarjoaa:

	Vahva taittumaton kokoonpuristettu täyteinen jousi.
	Vinyylisuojus posliinin suojaamiseksi.
	Korroosion kestävä putki.

Wc-avaajat erikoisvahvalla jousella

	Noutaa kivet, työkalut ja esineet.
	Pääset jopa 6' (2 m) syvyydessä oleviin vesilukkoihin.

Tartuntakoukku

K-6P  6' (1.83 m)K-1  4' (1.2 m)

168,- €

41,- € 65,- € 48,- €



rM200A + CS6x Versa

SeeSnake®

Seesnake® 

69958

63628 63603
47163

64213

48118

SeeSnake® M40
X

HQx Live app

StandardMini

Seesnake® CS65XR

X

HQx Live app

	Itsetasaava kamerapää, kirkas ja selkeä kuva joka on aina oikein pain.
	Telakointi systeemi, nopeaan ja joustavaan työskentelyyn.
	Digitaalinen tallennus suoraan muistitikulle.
	Tarkka paikantaminen sisäänrakennetun
 joustavan lähettimen avulla.
	Jaa tai tallenna tarkastus iOS tai Android
 puhelimella tai tabletilla ilmaisella HQx Live companion app;illa.

Kamerajärjestelmä
Helppo tutkia 40-150 mm linjoja ja tallentaa digitaalisesti

	Työntökaapelin pituus: 61 m x 7,6 mm.
	Sarja,SeeSnake MAX rM200:
- CS6x Versa Monitor, D2A Rumpu 61 m
- 18V Akku, - 230V Laturi,
- AC Adapteri

Kamera Järjestelmä
Putkikoot: 40 - 200 mm

5830,- €

7715,- €

8045,- €

3652,- €

Digitaalisesti tallentava monitori

8048 €

Tarkista 50-300 mm putket jopa
99 m saakka

5822,- €

Tarkasta putket 40-200 mm
jopa 61 m saakka

	Roiske veden kestävä näppäimistö ja täydellinen
 raportointi ohjelma mahdollistavat
 raportin tekemisen työmaa olosuhteissa.
	Integroitu Wi-Fi ja Bluetooth
 mahdollistaa tarkastukesen
 jakamisen joko iOSR tai
 AndroidTM laitteelle ilmaisella
 HQxR Live.
	6.5” näyttö suurella resoluutiolla.

	40 m Kohtalaisen jäykkä työntökaapeli.
	Monitoimilaitteen yhteensopivuus (CS6x VERSA).
	Kamerapää sisältäen Truesense tekniikan,
 tarjoaa HDR ja TiltSense.
	Yhteensopiva kaikkien SeeSnake monitorien
 kanssa.

Inspektionskameraer med TruSense™

Kamerajärjestelmä
Tarkista putket 40-200 mm jopa 40 m saakka



Seesnake® microDrain™ Seesnake® microReel™

Seesnake® nanoReel™

micro CA-350x

37518

63888

35148

5668840003

	Kääntyy jopa 40 mm putkessa jossa 90 ast mutka.
	20 m (D65S) työntökaapeli.
	512 Hz integroitu lähetin.
	Työntökaapelin pituus 22 mm.

Videotarkastuslaitteet

Putkikoot 32 - 75 (100 mm)

	Kaipuu 90° putkissa joiden halkaisija min 50 mm.
	30 m työntökaapeli.
	512 Hz integroitu lähetin.
	Työntökaapelin pituus 25 mm.

Videotarkastuslaitteet

Putkikoot 40 - 100 mm (125 mm)

Videotarkastuslaitteet

	Pääsee 90° mutkista vähintään 30 mm
 eteenpäin useissa putkistoissa.
	Työntökaapelin pituus 25 m.
	512 Hz integroitu
 lähetin.

N85S excl.
CA-350x

Putkikoot 25 - 50 mm

	Helppo tallentaa kuvia tai
 videoita vaikea paikoista
	Yhdistä toiseen laitteeseen kuvia 

tai videoita jonka kautta saat 
välitettyä eteenpäin.

	12V Edistyksellinen Lithium 
akku pidempään käyttöaika 
ilman keskeytyksiä ja 
nopeampi lataus.

Tarkastuskamera
CA-350x

voidaan yhdistää
mihin tahansa

kolmesta ylläolevasta
vaihtoehdosta

3640,- €3327,- €

3120,- €

D65S excl. 
CA-350(x)

2091,- €

460,- €

N85S + 
CA-350x

Kamerapään
halkaisija 15,5 mm

Joustava Sisältyy kaksi
keskitysohjuria

L100 excl. 
CA-350(x)



NAVITRACK SCOUT® MR-10

micro CA-150

SR-24

36848 40043

46393

20973

19243
53068

SeekTech-

micro CA-25

	Ympärisäteilevät antennit - tavoittavat koko 
signaalikentän nopeuden ja tarkkuuden

 parantamiseksi.
	Bluetooth-teknologia - suoratoistaa datan 

älypuhelimiin, tabletteihin tai tarkkoihin
 GPS-välineisiin.

Kunnalistekniikan Paikannin

	NaviTrack Scout -paikannin on
 suunniteltu ratkaisemaan vaativimmat
 etälähetinpaikannukset (anturi)
 monisuuntaisella paikannustekniikalla.
	Voidaan paikantaa kamerapäitä tai
 sondeja jotka lähettävät 512 Hz, 640 Hz
 tai 33 kHz signaalia.

Paikannin
	Nopea etsiä maahan haudattuja magneettisia metalli tai teräs
 esineitä, kuten:
  - Venttiilit
 - Viemärikaivon kannet
 - Rauta putketr
	Ergonominen, karhennettu kädensija sisältäen säilytyspussin ja 

paristot.
	Erittäin herkkä, havannointi sekä äänellä että merkillä.
	AutoNull toiminto vähentää lähistöllä olevia häiriöitä kuten
 metalli aidat ja autot.

Magneettinen Paikannin

	Maksimi 100 mm putkille.

Signaali Liitin

	Suuri 3.5” värillinen näyttö tarkan ja nopean tarkastelun 
ahtaissakin paikoissa.

	Valisee pimeät alueet 4 LED illä jotka ovat vesitiiviissä 
kamerapäässä.

	Voidaan ottaa jopa 20 valokuvaa, toistaa myöhemmin näytöllä.

Tarkastuskamera

90 cm
 Jatkokaapeli

6 mm Kamerapää
1 m kaapeli

6 mm Kamerapää
4 m kaapeli

	Suuri 3.5” värillinen näyttö tarkan ja nopean tarkastelun ahtaissakin
 paikoissa.
	Valisee pimeät alueet 4 LED illä jotka ovat vesitiiviissä kamerapäässä.
	Voidaan ottaa jopa 20 valokuvaa, toisto myöhemmin näytöllä.

Tarkastuskamera

3025,- €

507,- €

1750,- €

166,- €

37108
32,- €

74,- €

37098
88,- €

37093
195,- €

- Putkipyykit
- Vahvistetut sakokaivot
- Kulmapaalut

938,- €



JOBMASTER® 
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LAATIKKOSÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

	WATCHMAN® IV lukitusjärjestelmä 3-piste lukituksella
 ja upotetutulla lukkopesällä takaavat täydellisen suojan
 murtoyrityksiä vastaan. Ei turhaa seisokkiaikaa.
 Vahvistettu lukitus tarjoaa lyömätöntä lujuutta.
	Power Pass™ sähköjohdon läpivienti helppo, säänkestävä
 jotta saat ladattua koneesi laatikon ollessa suljettuna.
	Kestävä 1,52 mm teräsrakenne kauttaaltaan kaarihitsatuilla
 saumoilla.
	Neljä tukevaa jalkaa jotka on valmistettu 4,55 mm teräksestä.
	Vahvat upotetut kahvat mahdollistaa tarttumisen hanskat
 kädessä.
	Jauhemaalattu pinta takaa säänkestävyyden.
	Lisävarusteena saatavana pyörät helpottaa kuljetusta.

Magneettinen Paikannin

Malli 32 Kaappi
Korkeus suljettuna: 480 mm

550,- €

Malli 36 Kaappi
Korkeus suljettuna: 560 mm

615,- € 761,- €

SOTRAGEMASTER ARKUT MONSTER LAATIKOT LIIKUTELTAVAT TYÖPÖYDÄT

Malli 60 Kaappi
Korkeus suljettuna: 735 mm

USEITA ERILAISIA RIDGID SÄILYTYS LAATIKOITA

- Putkipyykit
- Vahvistetut sakokaivot
- Kulmapaalut

ESTÄÄ
VARKAUDEN



600-I / 690-I 

425 460-6

36273

SUPERIOR

10815 10816

RIDGID®/PEDDINGHAUS®

10616 10617

4493344878

16703

10814

	Uusi käsikierteitys kone RIDGID:iltä on suuniteltu helppoon
 kierteitykseen, nopeammaksi ja tehokkaammaksi kuin ennen.
	Mallit 600-I putket 1¼” saakka ja 690-I putket 2”
 saakka ovat uuden sukupolven kierteityskoneita, sisältävät
 ominaisuuksia joilla saat lisäarvoa päivittäiseen työhösi

Käsikierteityskoneet

160 mm120 mm 140 mm

	Ammattikäyttöön tarkoitettu, kiinteillä 
putkileuoilla varustettu

	Kaikki karkaistut teräsrakenteet
 ovat 3 kertaa valurautaa
 vahvempia.

Peddinghaus® Ruuvipenkit

Putkikapasiteetti:
⅜ - 3’’

Putkikapasiteetti: 
½ - 3½’’

Putkikapasiteetti: 
½ - 4’’ Superior 120 Superior 140 /160

360° Kääntyvät alustat

53,- €42,- €247,- €188,- €

488,- €

	Lukitsee puristimen varmasti mihin asentoon tahan.

	Mallissa 425 on itselukittuva 
”pikakahva” sekä kuljetusta

 helpottava kantokahva.
	Putkikoot: ⅛ - 2½”
  tuumaa 6 - 60 mm.

Siirrettävä TRISTAND®-ketjupuristin

	Mallissa 460-6 on suuri työtaso ja 
sisään vedettävä kattokiinnitys.

 suuri 6” (150 mm) työtaso, takatuki ja 
sisään vedettävä kattokiinnitysruuvi.

	Putkikoot : ⅛ - 6” 
 tuumaa 6 - 150 mm.

Siirrettävä TRISTAND®-ketjupuristin

464,- €

697,- € 1034,- €

134,- €



300 Compact

11-R

100 x 61 cm

VF-99

13073

22168

19611

11441 11931

27481

MATADOR

15681

	Moottori: 1,7 kW:n yleisvirtamoottori 25 - 60 Hz.
	Moottorin käyttökytkin: Tukeva kiertokytkin (taakse/seis/eteen)
 (FOR/OFF/REV) sekä laitteistoon kuuluva jalkakytkin.
	Istukkanopeus: 38 kierr/min.
	Istukka: Pikaistukka vaihdettavilla epäkeskeisillä leukojen kärjillä.
	Itse-voiteleva oljy jarjestelma, joka on myos saadettavissa.
	Putkikoko:
 Putki: ⅛ - 2” (6 - 50 mm)
 Pultti: ¼ - 2” (6 - 52 mm)

Kierteityskone

	Oikeakät. kierresorkka & muovikotelo.
	Kapasiteetti: ⅜”- 1¼”, BSPT.

Kierresorkkasarjat Räikällä
KIERTEITYSÖLJY
500 ml 
Synteettinen spray

600 ml spray

Synteettinen 5 l 5 Litra

93,- €

38,- €37,- €

	Rakennettu kovaan käyttöön.
	Vahva puinen työtaso, joka on
 käsitelty veden- ja liankestäväksi.
	Putkijalat kestävät raskaitakin
 kuormia.
	Työpöydät on helppo pystyttää,
 kasata ja kuljettaa.

TYÖPÖYDÄT

Taittuva
jalkainen VF-99

	Taittuvat jalat – tarvitsee 84%
 vähemmän tilaa säilytettäessä.
	Taivutetut kanvat helpottavat
 korkeuden säätöä ja kuljetusta.
	V-kahva nopeuttaa korkeuden
 hienosäätöä.

Taittuva putkituki

3820,- €

363,- €

10,- €11,- €

129,- €

50697



1251

26641

D-1015

B-500

30° 37,5° 45°

74266

590L

26991

49303 55093 55098

D-984

80500

D-985

80505

D-1014

20321

Reikäsahasarjat
	Sisältävät erilaisia muotomuovikotelossa,
 RIDGIDreikäsahoja, ohjaimia puun,
 teräksen, valuraudan, messingin ja 

alumiinin.

LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE
	Kapasiteetti: 3½” (100 mm) ja suuremmat, teräs ja ruostumattomat putket.
	Putken seinämä/Materiaali vahvuus: min 0.188” (4,8 mm) /
 max 0.5”(12,7mm).
	Leikkuupää: mitoitettu suurimman teräksen ja ruostumattoman teräksen.
	Juuri sauman korkeus: 0-³⁄₁₆” (4,8 mm) keskimäärin ¹⁄₃₂” (0,8 mm) nousulla.
	Moottori tyyppi: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
	Pyörimis nopeus: 950 RPM (ei kuormitettu).
	Paino: 24 kg.
	Koko: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L x W x H).
	Vakio sisältö: Viisteityskone, mauaalinen kääntökahva,
 37,5° leikkuupää, 6kpl 4-reunaista leikkuuterää

100 mm terä metallille
5kpl/pkt

200 mm terä metallille
5kpl/pkt

150 mm terä metallille
5kpl/pkt

200 mm terä
valuraudalle 5kpl/pkt

Puukkosahan terät ruostumattomalle 
metallille, levyille
Kivipohjaiset materiaalit
	ALkuperäiset RIDGID-terät (1,5 mm-3 mm) eri ratkaisuihin, 

putkille, teräkselle ja johtoille.

Keraaminen materiaali

	1x alkuperäinen RIDGID terä sisältyy.
	Kuormittamaton nopeus (no-load speed) 1.300 r/min.
	Toimitukseen sisältyy 14” (355 mm) 80-hampainen kestävä
 kovametallihampainen terä.
	Leikkaa terästä, kuparia, alumiinia ja muovia siististi, puhtaasti
 ja lähes purseettoma

Kuivasaha

1 x alkuperäinen
RIDGID terä sisältyy

797,- € 44,- €

12,- €11,- €8,- €

3523,- €3523,- €3523,- €

50% Pidempi kestävyys kuin edeltäjänsä

Kylki reikä120,- €



1140 - 1143

31090 31095 31100

31110 3111531105

FULL LIFETIME 
WARRANTY

3139031385

3138031375

18371 18381

1840118391

1035810348

RapidGrip®
	Nopea yksikätinen käyttö saa työt sujumaan nopeammin.
	Jousikuormitteinen leukarakenne antaa nopean räikkäliikkeen.
	Ainutlaatuinen kantapää-/koukkuleukayhdistelmä tarttuu tiukasti
 työkappaleeseen ja antaa vakaan otteen.

Järeät RapidGrip®-avaimet

Putkipihti
	Kaksivartinen putkipihti voimakkailla leuoilla.

Vipuvoima-avaimet
	Vipuvoima-avain antaa ainutlaatuisen rakenteen, joka 

moninkertaistaa putkeen kohdistetun vääntövoiman. 
Vaihdettavat leuat on karkaistu erikoisteräksellä.

Malli S-2
Putkikapasiteetti: 2” (50 mm)

474,- €

Malli S-4A
Putkikapasiteetti: 5” (125 mm)

578,- €

Malli S-6A
Putkikapasiteetti: 6” (150 mm)

755,- €

Malli S-8A
Putkikapasiteetti: 8” (200 mm)

447,- €225,- €

82,- €66,- €47,- €

Malli 10
Putkikapasiteetti: 1½” (40 mm)

27,- €

Malli 14
Putkikapasiteetti: 1½” (40 mm)

33,- €

Malli 1140 
Putkikapasiteetti: 
¾” (20 mm)

22,- €

Malli 1141 
Putkikapasiteetti: 
1” (25 mm)

27,- €

Malli 1142 
Putkikapasiteetti: 
1½” (40 mm)

34,- €

Malli 1143
Putkikapasiteetti: 
2½” (65 mm)

65,- €

SUORAT ALUMIINISET PUTKIPIHDIT
	Kevyet alumiiniset RIDGID®-putkipihdit tarjoavat ammattimaista
 vahvuutta kevyenä alumiinina.
	Ovat yhtä kestäviä ja helppokäyttöisiä kuin kaikki järeät RIDGID-pihdit.

Malli 836
Putkikapasiteettit:
5” (125 mm)

Malli 848
Putkikapasiteettit:
6” (150 mm)

Malli 824
Putkikapasiteettit: 
3” (80 mm)

Malli 810
Putkikapasiteetti:
1½” (40 mm)

Malli 818
Putkikapasiteetti:
2½” (65 mm)

Malli 814
Putkikapasiteetti:
2” (50 mm)

130,- €

1136,- €



RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, Denmark

Tel: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi FY
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	Kuivaporaukseen kaikenlaisissa rakennusmateriaaleissa paitsi 
betonissa.

	Koot 25 mm - 220 mm.
	Kaikissa on käännettävät, kaksinkertaiset insertit ja pituus
 200 mm (sahaussyvyys: 175 mm).
	Seinämä erikois paksu, ei muodonmuutoksia..
	Hampaat istuvat lähellä toisiaan ja ovat leveitä. Tämä tarjoaa 

tehokkaamman porauksen.
	Seinämissä on rakoja, joten porattu materiaali voidaan helposti 

poistaa.
	Jatkot ja keskiporat   ovat saatavana lisävarusteena.

Huomaa: Tämä on vain esimerkki valikoimastamme 
käännettäviä kovapalaporistamme.

KOVAPALA PORAT
Luet. N° Kuvaus HINTA - €

19681 35 mm Käännettävä kovapalaporanterä  132.00    

19741 60 mm Käännettävä kovapalaporanterä  169.00    

19781 80 mm Käännettävä kovapalaporanterä  201.00    

19841 110 mm Käännettävä kovapalaporanterä  234.00    

PUU KAHIKARKKO LECA 
HARKKO

TIILET & 
LAATAT

LIUSKEKIVI

Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen 
liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä
oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.

© 2021 RIDGID, Inc. The Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity
tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.


