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Inšpekcia a 

   Vyhľadávanie 

microDrain® & 
    microReel™ Systems 

• microDrain® a microReel™ sú 
  inšpekčné kamery pre odpadové 
  potrubie malých priemerov, ktoré vám 
  umožní rýchlu kontrolu miest skôr 
  nedostupných. 
• V spojení s micro CA-300 máte 
  možnosť kompletného digitálneho 
  záznamu. 
• micro CA-300 je silný, ručný video 
  inšpekčný záznamový systém pre 
  sledovanie miest, kam sa bežne 
  nedostanete. 
• Výkon microDrain® a microReel™ je 
  zhodný s tým, čo užívatelia očakávajú 
  od veľkých systémov SeeSnake® firmy 
  RIDGID®. 

microDrain D30 & CA-300 

• Pre priemery 30-75mm. 
• Ľahko prejde kolenami 90° od 
  40mm. 
• 10m opticko-tlačného káblu. 
• Jedna nabíjacia batéria je súčasťou. 

40783 

1 799,00 € 

+ 

40803 microReel L100 & CA-300 

• Pre priemery 40-100mm. 
• Ľahký priechod 90° kolenami od 50mm. 
• 30m opticko-tlačného káblu. 
• 512Hz vysielač. 
• Možnosť i bez počítadla metrov. 
• Jedna nabíjacia batéria je súčasťou. 

3 169,00 € + 

 

Strediace vodítka Vodiace hviezdice Vyhľadávače Brašna na ukladánie 
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MiniPak/Compact Kit 

• SeeSnake® Compact pre potrubie 40-125mm. 
• Špeciálne zkonštruovaný pre možnosť ľahkého 
  premiesťovania. 
• Spojenie monitoru a navijáku pre vytvorenie 
  kompaktnej jednotky. 
• Ideálny pre inšpekcie všetkého druhu potrubných 
  systémov obytných štvrtí. 
• Ľahká, kompaktná, farebná kamerová jednotka. 
• 30m x 6,8mm tlačného káblu s farebnou 
  (30mm), alebo ČB (25mm) kamerovou 
  hlavou. 
• Obsahuje vysielač 512Hz. 
• Počítadlo metrov, s presnosťou na cm. 
• širokouhlý záber kamery. 
• 5,7” (farebný), alebo 5” (ČB) monitor s 
  video výstupom. 
• Možnosť napájania z batérie. 

32753 

4 499,00 € 

Scout® Locator 

• RIDGID® Scout® umožňuje ľahké vyhľadávanie 
  kamerových hlavíc, sond a posuvných tyčí. 
• Ľahké určenie polohy miesta, kde je závada a 
  rýchly prístup k oprave. 
• Odstraňuje dohady pri vyhľadávaní vďaka dobre 
  čitateľnej obrazovky LCD a vizuálnej mape. 
• Veľmi ľahké použitie. 
• Vyhľadá vysielače 512Hz, 640Hz, 33kHz. 
• Automatické meranie hĺbky. 

19243 

1 595,00 € 

Pre viac informácií kontaktujte dodávateľa 

Li-On batérie 18V Nabíjačka 230V Plávajúce vysielače Vysielač pre vedenie 
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Čistenie 

    odpadov 

K-45 & K-40 
• Pre trubky až do 75mm. 
• Patentovaný dvojcestný automatický 
  posuv™ umožňuje meniť smer 
  bez prepínania motora. 
• Plastický, nárazom odolný bubon odolný 
  proti polámaniu a prehrdzaveniu. 
• K-45 i K-40 používá zhodný uzavretý 
  bubon zabraňujúci úniku nečistôt. 
• Vodiaca hadica K-40 umožňuje čistú prácu 
  jednou rukou v tesných priestoroch. 

K-45 Drain Gun 230V 

• 2 smerný automatický posuv. 
• Motor s nastaviteľnou rýchlosťou 
  0-600 ot/min. 
• K-45AF-5 obsahuje kufrík, prídavnú 
  špirálu a sadu náradia. 

36033 

299,00 € 

36043 

399,00 € 

K-40AF-5 230V 

• Motor má 175W a 240 ot/min. 
• Ideálny pre prácu jednou rukou s 
  obojsmerným auto posuvom. 
• Je dodávaná so špirálou 8mm x 10,7m. 

71742 

690,00 € 

 

Špirála Koncovky Separátny vnútorný bubon Rukavice 
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K-400 
• Pre trubky až do 110mm. 
• Najlepšia prenosná čistička odpadového potrubia firmy RIDGID®. 
• Teleskopická rukoväť umožňuje ľahké uskladnenie a prepravu. 
• Integrovaný prepravný vozík uľahčuje cesty do práce a z práce. 
• Obmedzovač točivého momentu pomáha znížiť potenciálne “vymrštenie” špirály. 

K-400AF, 230V, W/C32 28098 

895,00 € 

K-400AF, 230V, W/C45 

• Krútiaci moment pre optimálnu prácu. 
• 380W motor, otáčky 165/min. 
• Dodávaná s kolečkami, teleskopickou 
  rukoväťou. 
• K dodaniu so špirálou 10mm, alebo 
  12mm x 23m a automatickým 
  posuvom. 

28103 

955,00 € 

 

Viacúčelová brašňa Nákolenníky Montážna taška na 
bezpečné uloženie nástrojov 

Drenážna rohožka 
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Čistenie 

    odpadov 

K-50 
• Pre trubky až do 110mm. 
• Najvšestrannejšia čistička potrubia 
  firmy RIDGID®, vhodná pre malé i veľké 
  práce, jedinečný pre čistenie odtokov, 
  výleviek, spŕch a podlahových vpustí. 
• Rýchlo spojka špirály umožňuje obsluhe 
  dokonalé ovládanie. 
• Schopný používať tri rôzne rozmery 
  špirál - 8mm, 10mm, 16mm. 

K-50-6 230V 

• K-50-6: A-30 + A17-A adaptér so špirálou 
  8mm x 7,6m. 

11981 

999,00 € 

11991 K-50-7 230V 

• K-50-7: A-30 + A17-B adaptér so špirálou 
  10mm x 10,7m. 

1 099,00 € 

12001 K-50-8 230V 

• K-50-8: A-30 + A17-A + A17-B. 1 225,00 € 

• 300W indukční motor, otáčky 400/min. 
• Vždy dodávaná so sadou A-30: 6ks spirály16mm x 2,3m, zásobník, 
  koncovky, ochranná hadica. 

 

Špirálové sety Náradie Prídavný bubon Rukavice 
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K-60 SP A25 

• Pre trubky až do 150mm 
  Tento stroj je ideálny pre čistenie odpadov   
  v obchodnej a domovej sfére. 
• Spojka upne 16mm i 22mm špirálu. 
• Motor 700W, 520 ot/min. 
• Dodáva sa s 5-timi špirálami 22mm x 4,6m 
  5-timi špirálami 16mm x 2,3m, 
  vodiacou hadicou a prac. koncovkami. 

94497 

1 225,00 € 

K-1500 SP 230V SE 

• Pre trubky až do 250mm. 
• Najsilnejší stroj na čistenie odpadového 
  potrubia ponúkaný firmou RIDGID®. 
• Ľahko vyčistí aj najhoršie upchaté miesta 
  vrátane nepoddajných koreňov. 
• Pri 710 ot/min je rýchlosť čistenia to čo 
  tento stroj stavia tak vysoko. 
• Silný motor 1500W pre veľmi upchaté 
  prietoky. 
• Je dodávaný so špirálami 32mm x 4,6m, 
  náradím a príslušenstvom. 

45317 

2 699,00 € 

 

Dialkový vysielač Nákolenníky Montážna taška na 
bezpečné uloženie nástrojov 

Drenážna rohožka 
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Čistenie 

    odpadov 

Benzínové tlakové vodné 
čističky 

• RIDGID® výkonná vodná tlaková  
  čistička kanalizácií. 
• KJ-2200 je ideálna univerzálna čistička 
  k čisteniu v  kúpeľniach, záchodoch, 
  podlahových odpadoch a kanalizácií. 
• KJ-3100 je určená pre väčšie dimenzie 
  potrubia v priemyslovom odvetví. 

KJ-2200 s tlakovou hadicou 

• Pre potrubí do 150mm. 
• Motor 6,5 HP, 4-taktní. 
• Antikorózna hlava čerpadla z kovanej 
  mosadze. 
• Bubon s navijakom a 33m hadicou ¼”. 

63882 

2 499,00 € 

KJ-3100 s tlakovou hadicou 

• Pre potrubí do 250mm. 
• Silný Motor 16HP, 4-taktní. 
• Antikorózna hlava čerpadla z kovanej 
  mosadze. 
• Bubnová oceľová navíjačka  
  s 61m hadicou ⅜”. 

37413 

4 699,00 € 

 

Sacia hadica Koreňová rezná tryska Hnacia tryska Prenikajúca tryska 
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Lisované spoje 

RP 330-B & C 

• Elektro - hydraulický lisovací stroj  
  so špičkovou elektronikou. 
• Ergonomicky vyvážený pre pohodlné 
  používanie. 
• Plánovaný servis až po 32.000 cykloch 
• Mikroprocesorom riadený lisovací 
  cyklus zaisťuje vždy kompletné  
  a spoľahlivé zalisovanie. 
• 100 + lisovacích cyklov na jedno nabitie 
  baterky na kovové trubky 35mm. 
• Kombinácia rýchlosti, sily, pohyblivosti 
  pre všetky typy lisovaných spojov 
  (kov/plast) až do 108mm. 
• Kapacita : 12-54, nebo až 108mm pre 
  systémy s doporučenými 32kN. 
• Lisovací čas: cca 5 sek. 
• Hmotnosť: 
  - RP 330-B (vrátane Li-Ion baterky) 4,4kg. 
  - RP 330-C (vrátane káblu) 4,6kg. 

RP 330-B 
18V Li-Ion baterka + 
nabíjačka + kufrík 

28108 

1 199,00 € 

RP 330-C + kufrík 

28158 

1 049,00 € 

 

Li-Ion baterky 18V Nabíjačka 230V Štandardné lisovacie čeľuste Montážna brašňa 
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Vŕtanie 

HC-2 W 
• Kompaktný rozmer je vhodný pre ručné 
  vŕtanie a umožňuje ľahké ovládanie. 
• Stojan pre veľké zaťaženie a kotviaci 
  systém zaisťuje absolútnu 
  všestrannosť. 

RB-3 W 
• Systém rýchlo upínania poskytuje 
  ľahké zostavenie a rozloženie. 
• Stojan RB-3 a kotviaci systém je 
  vybavený podpornými ramenami pre 
  zaistenie výbornej stability. 

HC-2 W 

• Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 132mm. 
• Vhodné ako na mokré tak na suché vŕtanie 
  - vŕtanie v ruke do tehlového muriva do 132mm. 
  - vŕtanie v ruke za mokra do betónu do 82mm. 
  - vŕtanie za mokra do železo betónu do 132mm. 

26381 + 61726 + 51706 

1 699,00 € 

+ 

34501 + 61726 + 42476 
RB-3W 

• Jadrové diamantové vŕtanie od 10-162mm. 
• Vhodné ako na mokré tak na suché vŕtanie: 
  - vŕtanie v ruke do tehlového muriva do 162mm. 
  - vŕtanie v ruke za mokra do betónu do 82mm. 
  - vŕtanie za mokra do železo betónu do 162mm. 

2 099,00 € 

+ 

Korunky pre vŕtanie 
za mokra 

Výveva 

 

Odsávač prachu Korunky pre vŕtanie 
za sucha 
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RB-208 & RB-214 
• Rozmery vrtákov až do 200mm (RB-208) a 350mm (RB-214). 
• Systém rýchlo upínania poskytuje ľahké zostavenie a rozloženie. 
• Stojan RB-3 a kotviaci systém je vybavený podpornými ramenami pre zaistenie 
  výbornej stability. 
• Veľký základ poskytuje stabilitu a tlmí vibrácie. 

RB-208/3 

• Indikátor preťaženia dáva vizuálny 
  signál pri vŕtaní. 
• Prevodovka so vstavaným olejovým 
  čerpadlom pre priebežné mazanie. 
• Kombinovaný základ pre upevnenie 
  pod tlakom alebo kotvou. 

33411 + 61726 + 42506 

2 899,00 € 

+ 

35091 + 61726 + 42526 RB-214/3 

• Spoľahlivý 3 rychlostný motor pre 
  veľké zaťaženie. 
• Vonkajšia vodná zátka pre ľahkú 
  výmenu. 
• Chladiaci systém motora pre 
  náročnú prácu. 
• Kolesa pre optimálnu pohyblivosť. 

3 599,00 € 

+ 

 

Vrtáky s vodiacim čapom Mokro  suchý vysávač Podtlaková základňa Kotviaca súprava 
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Závitorezy 

600 & 690 

• Rozsah 600 ⅛” – 1¼”. 
• Rozsah 690 ⅛” – 2”. 
• Ideálny pre prácu na stavbe, ako je 
  inštalácia plynového potrubia. 
• Perfektný pre údržbu, opravy a 
  inštalatérsky servis. 

600-C 

• 230V až do 1¼”. 
• ½”, ¾”, 1” a 1¼”  
  11R závitové hlavy, opierka, kufor. 

13571 

635,00 € 

690-C 

• 230V až do 2”. 
• ½”, ¾”, 1” , 1¼”, 1½” a 2”  
  11R závitové hlavy, opierka, kufor. 

41732 

899,00 € 

 

Závitorezné hlavy Závitorezné nože Maznica na olej 418 Závitorezný olej 
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300AAC 

• ⅛” – 2” (až do 4" s prídavnou 
  závitoreznou hlavou 141). 
• Pre veľké zaťaženie,  
  overený 40-timy rokmi praxe. 
• Prenosný, mnohostranný, kompaktný. 
• Ideálny pre použitie s drážkovačkou 
  RIDGID®. 
• Dodáva sa s nožmi ½” – 2”, 
  automatickou hlavou, rezákom, frézou, 
  automatickým mazaním, 5 l oleja. 

13191 

3 090,00 € 

300 Compact 

• ⅛” – 2”. (až do 4" s prídavnou 
  závitoreznou hlavou 141). 
• Najvšestrannejší a najlepšie prenosná 
  konštrukcia stroja firmy RIDGID®. 
• Samostatný mazací systém s 
  nastaviteľným prietokom oleja. 
• Ľahko prepraviteľný a rýchlo 
  použiteľný so stojanom 250. 
• Silný 1700W motor. 
• Dodáva sa s nožmi ½” – 2”, 
  automatickou hlavou, rezákom, frézou, 
  automatickým mazaním, 5 l oleja. 

50697 

3 090,00 € 

 

460 TRISTAND® 
Trojnožka 

Reťazový zverák Trubkové hasáky pre 
veľké zaťaženie 

Rezáky trubiek 
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Závitorezy 

1233 

• ⅛” – 3” (až do 4" s prídavnou 
  závitoreznou hlavou 141). 
• Najdokonalejší stroj pre rozsah 3” 
• Suport poháňaný vretenom pre 
  ľahký posuv nástrojov a závitové 
  hlavy. 
• Samo nasávacie olejové čerpadlo 
  s konštantným prietokom pre ľahké 
  rezanie závitov. 

1233-3” 

• Najľahší a najsilnejší na svete. 
• Dodáva sa s nožmi ½”-3”, 
  automatickou hlavou do 2” a 3”, 
  rezákom, frézou, automatickým 
  mazaním, 5 l oleja. 

20215 

3 999,00 € 

 

Závitorezné nože Závitorezné hlavy Závitorezný olej Stojany a podvozky 
závitorezov 
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1224 

• Rozsah ¼” – 4”. 
• Ideálny pre veľké namáhanie a priebežné práce na potrubí. 
• Ľahké spracovanie materiálov rôznych trubiek. 
• Motor je špeciálne zkonštruovaný  pre rezanie závitov  
  na všetkých druhoch materiálov i pri poklesu napätia. 

1224-4” 

• Dodáva sa s nožmi ½” – 4”, 
  automatickou hlavou. 
• Hlava do 2” a 4”, s rezákom, frézou, 
  automatickým mazaním, 5 l oleja. 

26107 

5 899,00 € 

 

916 drážkovačka  na výrobu 
obvodových drážiek 

Stojany pre trubky Nádstavec na vsuvky RAPIDGRIP® 
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Reznie 

550-1 PRIAMA PÍLA 
230V/1200W 

• RIDGID® 550 píla poskytuje 
  silu a stabilitu pri rezaní. 
• Je zkonštruovaná pre prácu  
   s oceľovými trubkami. 
• Reťazový zverák 6” zaručuje rovný a 
  hladký rez. 
• Silný motor 1200W. 
• Rýchlosť nastaviteľná od 800 do 
  2400 kmitov za minútu. 
• Elektronická ochrana proti preťaženiu. 
• Ľahká preprava. 
• Prenosný a ergonomický design. 

16341 

599,00 € 

590L  - 14” PILA NA SUCHÉ 
REZANIE  230V/2200W 

• Upínací systém s rýchlim uvolnením 
  umožňuje ľahkú prácu. 
• 1300 ot/min.  optimalizuje životnosť kotúča. 
• Výkonný motor 2200W. 
• Motor: 230V, 5OHz, 2200W, 1300 ot/min. 
• Nastaviteľný uhoľ 45°-90°. 
• 14” kotúč s 80-timi tvrdokovovými zubami 

26641 

675,00 € 

DODÁVATEĽ : 

RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu designu a 
Špecifikáciu produktov bez oznámenia alebo pozmeňovania 
literatúry. 
Kompletnú ponuku produktov Ridge Tool nájdete v katalógu 
Ridge Tool. 

FY12 
114TA_CZFATRIO spol. s r.o. 

Opoj 226 
919 32 
Slovensko 

Tel.: +421 33 55 83 373 
Mobil: +421 905 35 55 99 
fatrio.ridgid@gmail.com 
www.ridgidslovakia.sk 

16                               Krtko Profík s.r.o. 
                                   Janka Kráľa 122 
                                   949 01 Nitra 
                                   
                                   tel.: 037/772 18 18 
                                   mob.: 0905 529 734 
                                   www.krtkoprofik.sk 


