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C-STYLE

STRAPLOCK

BUIZENSNIJDERS

SPANBANDTANG

C-Vormige Buizensnijder voor Koper

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).

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.

2 Maten
in 1

C15/22
Cat. N°

57018

€ 30,36

C28
Cat. N°

60668

€ 24,29

Cat. N°

42478

€ 32,50
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600-I & 690-I

HANDBEDIENDE DRAADSNIJMACHINES
Ideaal voor onderhouds- en herstellingswerken!

Gegoten hendel
en geproﬁleerde
greep zorgen
voor optimale
controle.

Schroefdraad
in borstelkapjes
verhoogt
onderhoudsgemak.

Openen
Sluiten

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

Openen
Ring
geleiden

600-I
Cat. N°

44878*

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.

&4##&50č&'0
”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 voorzitter van de Beroepsfederatie van Installateurs Centrale Verwarming,
Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen (ICS).
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690-I
Cat. N°

44933*

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

€ 715,-

€ 1.065,*Complete kits met
machines, snijkoppen,
steunarm, koffer

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

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

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⁄��" (4,8 mm) in stappen van ongeveer ¹⁄��" (0,8 mm).

met 30° snijkop,
230 V
Cat. N°

55098

€ 4.279,-

met 37½° snijkop,
230 V
Cat. N°

49303

€ 4.279,-

met 45° snijkop,
230 V
Cat. N°

€ 4.279,-

Cat. N°

€ 3.950,-

55093

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.

13191

RIDGID.COM
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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°

300

26107

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

9
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€ 3.950,-

€ 6.875,-

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

€ 4.899,-

MICRO CA-150

MICRO CA-350

MICRO CA-350X

Met de RIDGID® micro CA-150 Inspectiecamera
kan u meer gedetailleerde visuele
inspecties uitvoeren van nog moeilijker te
bereiken plaatsen.
• Comfortabele pistoolgreep voor stabiele
controle tijdens het hanteren van de camera.
• Groot 3.5” kleurenscherm voor snelle diagnose
in nauwe, lastige ruimtes.
• Verlicht donkere ruimtes met 4 heldere LEDs op
de waterbestendige camerakop.
• Bewaar tot 20 stilstaande beelden tijdens
inspecties om later op het scherm opnieuw te
bekijken.

Inspectie en documentatie gemakkelijk gemaakt
met de RIDGID micro CA-350 Inspectiecamera,
nu met de nieuwe RIDGID 12 V Li-ion batterij die
langer meegaat en sneller oplaadt.
• Eenvoudig opnemen van foto’s en video’s van
problemen op moeilijk te bereiken plaatsen.
• Comfortabele pistoolgreep, groot scherm en
gebruiksvriendelijke interface.
• Verlicht donkere ruimtes met 4 heldere LEDs op
de waterbestendige aluminium camerakop.

De nieuwe micro CA-350x inspectiecamera met
Wi-Fi™ en Bluetooth™ om onmiddellijk
beelden en video’s te delen en om live op een
tweede scherm te bekijken!
• Eenvoudig opnemen van beelden en video’s
van problemen op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Comfortabele pistoolgreep, groot scherm,
superieure beeldkwaliteit en gemakkelijke
interface.
• Belicht donkere plaatsen met vier heldere
LED’s op de stevige aluminium camerakop
met 90 cm kabel. (verlengbaar met optionele
verlengstukken tot 9 meter).
• 12 V Advanced Lithium Batterij en Lader voor
meer inspecties zonder onderbreking en snelle
herlading van de batterij.

INSPECTIECAMERA

Cat. N°

36848

€ 220,-

INSPECTIECAMERA

INSPECTIECAMERA

Cat. N°

55903

€ 499,-

Cat. N°

63888

€ 599,-

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.

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?

MICRO CA-25

INSPECTIECAMERA
Beschikt over een 17 mm aluminium camerakop
met 4 zeer heldere leds die voor een
superieure beeldkwaliteit van het 2.7" LCDkleurenscherm 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: 2.7" LCD-kleurenscherm,
320 × 240 resolutie.
• Kabelbereik : 120 cm / vast.
• Verlichting: 4 Aanpasbare LED’s.

Cat. N°

40043

€ 95,RIDGID.COM

10

MICRO CD-100

ONTVLAMBAREGASSENDETECTOR
• De detector beschikt over een
41 cm lange ﬂexibele sensorkabel
waarmee ontvlambare gassen
zoals methaan, propaan,
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.

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.

Cat. N°

MICRO CL-100

MICRO HM-100

ZELFNIVELLERENDE
-47+5.č0.#5'4

TEMPERATUUR- EN
VOCHTIGHEIDSMETER

• 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.

• 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.

Cat. N°

36163

Cat. N°

36798

€ 95,-

Cat. N°

38758

€ 95,-

37438

€ 95,-

€ 95,-

MICRO LM-100

MICRO DM-100

MICRO CM-100

• 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.

LASERAFSTANDSMETER

Cat. N°

36158

€ 95,11

RIDGID.COM

DIGITALE MULTIMETER

Cat. N°

37423

€ 95,-

DIGITALE STROOMTANG

Cat. N°

37428

€ 95,-

BUIGEN & ZAGEN
Precisie en maximale inzetbaarheid, snelheid, wendbaarheid, draagbaarheid, minimum vermoeidheid van
de gebruiker staan op de checklist van elke professional! 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, warmtewisselaars.

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

HYDRAULISCHE BUIGMACHINE
Handbediende en elektrisch-hydraulische
buigmachines voor precisiekoudbuigen van
standaardgasleidingen tot 2".

HBO382
Cat. N°

42468

HB382
Cat. N°

36518

HBO382E
Cat. N°

42473

HB382E
Cat. N°

39243R

590L

HEAVY-DUTY
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.

€ 1.599,€ 1.085,€ 2.499,€ 1.939,-

Cat. N°

26641

PROFESSIONEEL
OPBERGSYSTEEM
VOOR
GEREEDSCHAP
Cat. N°

54358

€ 199,-

€ 799,-

1 origineel
RIDGID
zaagblad
inbegrepen!

Het opbergsysteem voor gereedschap is de keuze van
professionals voor het eenvoudig bij de hand hebben van de
juiste gereedschappen op ieder moment.
• Gemaakt van slagvast kunsthars.
• Water- en stofdicht voor bescherming materiaal.
• Heavy-duty ontwerp voor professioneel gebruik.
• Vergrendelbaar systeem (slot niet inbegrepen)
• Metalen stop voorkomt dat het deksel valt.

RIDGID.COM
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HC-2W

HC-2W / RB-3W

DIAMANTBOORMACHINE
10 mm

HC-2W
Cat. N°

26721

10 mm

1/2"
BSP

132 mm

€ 755,-

162 mm

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

RB-3W Motor
Cat. N°

34511

€ 1.075,-

RB-3W
Boorsysteem
Cat. N°

€ 1.720,-

34501

RB-3W
RB-214/3

RB-214/3

10 mm
350 mm

BOORSYSTEEM

RB-214/3
Cat. N°

35091

1-1/4"

€ 2.999,-

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

46783

€ 189,-

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.

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.
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