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micro CA-330118

MR-10

SYYSTARJOUKSET
Hinnat voimassa 31. joulukuuta 2016 saakka

• Sama kuin mikro CA-300
tarkastuakamera,
sisältäen Wi-Fi™ ja
Bluetooth™
mahdollisuuden.

• 6-28 mm
• 118 Leikkuri automaattisella terän syötöllä
• Irroitettava räikkäkahva

UUSI

€ 31, -
Tuote nr. 32573/7009515

€ 495, -
Tuote nr. 49628/7016683

• Nopea etsiä maahan haudattuja

magneettisia metalli tai teräs esineitä,

kuten:
- Venttiilit
- Viemärikaivon kannet

- Rauta putket
- Putkipyykit
- Vahvistetut sakokaivot

- Kulmapaalut
• 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.

€ 975, -
Tuote nr. 53068/7061009

€ 198, -
Tuote nr. 54358/7038718

2-IN-1-PIENOISLEIKKURI

MAGNEETTINEN PAIKANNIN
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TARKASTUSKAMERA

UUSI



P-TEC 3240
32-40 mm

103 
3-16 mm

117 
6-24 mm

P-TEC 5000
50 mm

150L 6-35 mm 151 6-42 mm

35S 6-35 mm 65S 6-35 mm

PUTKILEIKKURIT UUSILLA
X-CEL-TOIMINNOILLA

• Käytetään ja asennetaan PVC- / PP- / PE-putkia.
• Automaattinen seivaus mahdollistaa liittämisen
 muihin viemärinosiin heti ja helposti.

MUOVISEN VIEMÄRIPUTKEN LEIKKURI

• Teleskooppinen syöttöruuvirakenne pitää
 leikkurin samalla etäisyydellä putken
 halkaisijasta riippumatta hyvä ahtaissa tiloissa.
•  Koteloitu syöttöruuvi estää tukkeutumisen ja
 juuttumisen, urarullat levitysleikkauksiin ja
 kääntyvä jyrsin.
•  Nyt varusteena X-CEL-nuppi ja X-CEL-tappi
 nopeaan leikkaukseen ja teränvaihtoon.
•  Malleissa 151 on pikasäätörakenne,
 I palkkirunko, karkaistut kulutuspinnat ja 

painelaakereilla varustettu luistomekanismi 
leikkurin helppoon käyttöön.

•  Mallissa 65S on pikasäätömekanismi.

€ 23, -
Tuote nr. 37463/7010250

€ 23, -

PIENOISLEIKKURI AHTAIDEN
PAIKKOJEN PUTKILLE
• Suunniteltu käytettäväksi erityisesti 
 ahtaissa paikoissa pienen halkaisijan   
 koville ja pehmeille kupari-, alumiini-
 messinki- ja muoviputkille; rullissa urat  
 levitysleikkauksia varten.

Automaattisyöttöinen pienoisleikkuri
(AUTOFEED®).

€  24, -
Tuote nr. 97787/7010038

€ 15, -
Tuote nr. 32975/7010238

€  34, -
Tuote nr. 66737/7010036

€  55, -
Tuote nr. 31632/7010026

€  73, -
Tuote nr. 31803/7009517

€  52, -
Tuote nr. 29963/7009516

PutkileikkuriPutkileikkuri

Putkileikkuri Putkileikkuri

RUOSTUMATTOMAN

Tuote nr. 40868/7010250



PC 1250  
3-42 mm

PC 1375 
3-35 mm

RC 1625
3-42 mm

223S 6-36 mm

227S 12-50 mm

RC 2375 SISÄ- JA ULKOREUNAN 
JYRSIN

€  83, -

• Muovi- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) ja 
monikerrosputkille.

• Jousikuormitteiset kädensijat  
nopeuttavat asemointia.  
Yksivaiheinen, helppo leikkaus.

YKSIVAIHELEIKKURIT

€  33, -
Tuote nr. 23493/7010380

• 12-63 mm
• Alemman kädensijan ergonomiset 
 kahvat ovat ½" välein ja toimivat 

nopeana putkenmittausasteikkona.
• X-CEL® pikavaihtoterä.
• Soveltuvat materiaalit: muovi- 
 (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, 
 kumiletku) ja monikerrosputki.

€  20, -

€ 74, -
Tuote nr. 29993/7012430

€ 37, -
Tuote nr. 29983/7012440

€  42, -

RÄIKKÄLEIKKURIT 
ERGONOMISILLA KAHVOILLA

Tuote nr. 23498/7010398 Tuote nr. 23488/7010386

Tuote nr. 30088/7009620



1140 - 1144

S18 / S24 / S30 / S36

2017 

326

UUSI

• Kaksivartinen putkipihti voimakkailla leuoilla.

€ 23,-
Tuote nr. 18371/7010521

Malli 1140
¾”

€ 27,-
Tuote nr. 18381/7010522

Malli 1141
1”

€ 34,-
Tuote nr. 18391/7010523

Malli 1142  
1 ½”

€ 64,-
Tuote nr. 18401/7010524

Malli 1143
2 ½”

€ 134,-
Tuote nr. 27931/7010525

Malli 1144
3 ½”

•  Tarkoitettu 10 - 22 mm:n pehmeiden ja  
pinnoitettujen pehmeiden kupariputkien.

• Ainutlaatuinen liukumekanismi asettaa 
 lestit nopeasti oikeaan asentoon putken 

halkaisijan mukaan.

€  47, -
Tuote nr. 46753/7010984

• 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. 

• Ergonominen muotoiltu kädensija lisää 
 varmuutta ja antaa paremman pidon.
• Uusi runko mahdollistaa 
 teleskoopin käytön 12” 
 jopa 17” saakka.

TELESKOOPPI 
HANAMUTTERIAVAIN

€  179, -

Putkipihti

Pulttisakset

Räikkätaivuttimet

• Karkaistusta työkaluteräksestä
 valmistetut leuat on suunniteltu ja
 valmistettu takaamaan terän pisin
 mahdollinen käyttöikä.
• Yksivaiheinen sisäinen nokkamekanismi
 tarjoaa nopeimman ja helpoimman
 tavan pitää leikkuuterät tarkasti suunnassa.

€ 55,-
Tuote nr. 14218Malli S 18

€ 65,-
Tuote nr. 14223Malli S 24

€ 85,-
Tuote nr. 14228 Malli S 30

€ 122,-
Tuote nr. 14233 Malli S 36

Tuote nr. 18741/7011233



1249/1250/1251 1390 M

10

238-P

300

UUSI

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

€ 81,-
Tuote nr. 36947/7011152

Malli 312M
12 mm

€ 102,-
Tuote nr 36957/7011154

Malli 315M
15 mm

€ 121,-
Tuote nr. 36967/7011156

Malli 318M
18 mm

€ 61,-
Tuote nr. 36942/7011151

Malli 310M
10 mm

• Sisältävät erilaisia  
muotomuovikotelossa.

 RIDGID-reikäsahoja,
 ohjaimia puun,
 teräksen, valuraudan,
 messingin ja alumiinin. 

• Tarkoitettu ilmastointiputkien
 ripustuksessa,leikkaa siististi
 kierteitä vahingoittamatta.

• Mallin 10 sarja sisältää 20 
tarkkuustyökalua - ulosvedinmallit 

 1 - 5 ja hylsyt, poranohjaimet 1 - 5 
sekä poranohjainmallit 921 - 1821. 

 Säilytys kätevästi muoto  
muovikotelossa.

• 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.

€  515, -
Tuote nr. 42878/7009539

€  299, -
Tuote nr. 20271/7024302

€  76, -
Tuote nr. 35585/7035252

KETJULEIKKURI

Taivutuspihdit

Ruuvinulosvedinsarja

Kierretangon leikkausReikäsahasarjat

Malli 1249
22-64 mm

Malli 1250
19-64 mm

€ 68,-
Tuote nr. 81495/7013413

€ 118,-
Tuote nr. 81500/7013411

€ 134,-
Tuote nr. 26991/7013414

Malli 1251
25-114 mm



1450  

395E

DP-13SF-2300

micro CL-100

€  255, -
Tuote nr. 50072/7013555

• Yleiskäyttöön ja ahtaisiin paikkoihin.
•  Valettu alumiiniprofiili.
•  Pimeässä hehkuvat libellikehykset
 pimeisiin kohteisiin.

• Sopii erinomaisesti varaajien,
 lämmönvaihtimien ja
 suljettujen lämmitysjärjestelmien
 puhdistukseen.

€  599, -
Tuote nr. 57276/7013621

€  95, -
Tuote nr. 38758/7026579

€  16, -
Tuote nr. 22398/7025131

€  1650, -
Tuote nr. 41078/7013788

• Käyttö yhdellä nupilla, erittäin
 helppokäyttöinen.
• Vaaitus- ja linjaustyöt hoituvat
 silmänräpäyksessä.
• Superkirkkaat pysty- ja vaakalinjat
 heijastuvat välittömästi.
• Pakattu kestävään muoviseen
 kantokoteloon.

•  Käyttö erittäin vähällä vaivalla.
•  Paine säilytetään automaattisesti eikä 
 venttiiliä tarvitse sulkea
• Sisään- ja ulostulossa oleva suodatin 
 parantaa luotettavuutta.
• Kaksitasoinen viputoiminta järjestelmän 
 nopeaa täyttöä ja paineistusta varten.

KÄSIKÄYTTÖISET
KOEPAINE PUMPPU

Itsetasaava ristilaser TORPEDOMALLINEN
MAGNEETTINEN

HUUHTELUPUMPUT
• 12 - 35 mm teräs- ja 
 12- 42 mm kupariputkien
 jäädyttämiseen.
• Siirrettävä ja kestävä.

SUPERFREEZE



425 460-6

11-R

600-I / 690-I 

600-I 690-I

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

• Mallissa 425 on itselukittuva
 “pikakahva” sekä kuljetusta
 helpottava kantokahva.
• Putkikoot : ⅛ - 2 ½” tuumaa
 6 - 60 mm.

Siirrettävät TRISTAND®-puristimet

• 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.

• 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.

€  680, -
Tuote nr. 44878/7011660

€  995, -
Tuote nr. 44933/7011661

KIERTEITYSÖLJY
€ 11,-

Tuote nr. 19611
Synteettinen spray 500 ml

€ 9,50-
Tuote nr. 15681/7012298

Spray 600 ml

€ 34,-
Tuote nr. 11441

Synteettinen 5 l (vain Tanska)

€ 33,-
Tuote nr. 11931/7012294

5 litra

€  429, -
Tuote nr. 16703/7038015

€  449, -
Tuote nr. 36273/7038023

€  320, -
Tuote nr. 13073/7011504

KÄSIKIERTEITYSKONEET

kierresorkkasarjat räikällä



POWER SPIN

K-25-BP

K-40-AF-5

K-45AF & K-45AF-5

Käsikäyttöinen avaaja suoralla kärjellä
• Puhdistaa jopa 1½” (40 mm) putket.
• Vedä liipaisimesta ja käännä 

kahvaa tai lisää laitteen tehoa 
kytkemällä siihen mikä tahansa 
nopeussäädettävä (vasen / oikea), 
istukalla varustettu pora.

• Jousi työntyy automaattisesti
 viemäriin.

€  60, -
Tuote nr. 41408/7014422

• Erinomainen pienten putkien puhdistukseen. Avaa tukkeutuneet käymälät, 
 viemäriputket, pisuaarit ja allas-/suihkuviemärit.
• 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).

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

Malli: 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.

€  385, -
Tuote nr. 36043/7014003

€  285, -
Tuote nr. 36033/7014002

• Kapasiteetti ¾-1½” (20-40 mm)
• K-25 käsikäyttöinen avaaja on ollut
 ammattilaisten valinta jo vuosien 
 ajan ja tarjoaa ensiluokkaista laatua.
• Pituus : 8 mm x 7,6 m.

Koteloitu jousi

€  155, -
Tuote nr. 58890/7014607

• Ihanteellinen pienten, kooltaan 
 ¾” (20 mm) - 2 ½” (75 mm) sivuputkien avaamiseen.
•  175 W moottori kierrokset 240 RPM.
•  Soveltuu yhdellä kädellä käytettäväksi
 erityisen AUTOFEED kahvan ansiosta.
•  Varustettu jalkakytkimellä.
•  C-13IC-SB, ⁵⁄₁₆” (8 mm) x 35’ (10,7 m) 
 Speedbump-jousi ja sisärumpu.

Viemärinavaaja

€  740, -
Tuote nr. 71742/7014600

VIEMÄRINAVAAJA



K-1/K-3/K-6

K-6-6'(2 m)

KJ 1590 II 

K-50-7

K-3-3'(1 m) K-1-4'(1,2 m)

K-60SP

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.

€  83, -
Tuote nr. 59797/7014413

•  Enintään 150 mm putkille.
• Tehokas 2,2 kW moottori  

ylikuormitussuojalla.
•  Kolmimäntä pumppu sykäystoiminnolla.
•  Kätevä paineletkun säilytys.
•  Todellinen työpaine 80 bar ja 15 l/min
 virtaus takaavat putkien nopean ja 
 tehokkaan puhdistuksen.
•  Kestävä teräskela 20 m ¼” 
 letkulla (¼” liittimellä).

€  2625, -
Tuote nr. 35511/7013622

UUSI

€  1195, -
Tuote nr. 11991/7014502

• Putkille joiden maksimi koko on 110 mm.
•  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

€  53, -
Tuote nr. 59787/7014410

€  63, -
Tuote nr. 46683/7014019

•  Putkille joiden maksimi koko on 150 mm.
•  Tämä kone on ihanteellinen liike ja asuin  

rakennusten putkistojen   
kunnossapidossa.

•  Ainutlaatuinen muotoilu 
 työskentelyn ja kuljettamisen   

helpottamiseksi.
•  Sisältää 5kpl 4,6 m jousia, 
 jousikehikko, takasuojaletku ja 
 jousisarja.

€  1375, -
Tuote nr. 66472/7014516

Jatkojousikone

Sähkökäyttöinen Korkeapainehuuhtelija

WC-AVAAJAT
ERIKOISVAHVALLA JOUSELLA



micro CA-300

micro CA-25

micro CA-100

• Alumiininen 17 mm kamerapää
• Suuri 3,5” LCD näyttö
• Tallennus SD-kortille
• 4 GB SD-kortti sisältyy
• 360° kuvan kääntö

• Vahva alumiininen 17 mm
 kamerapää
• 2,4” LCD-näyttö
• Video ulosotto
• 180° kuvankääntö.

€  95, -
Tuote nr. 40043/7016654

• Suuri 3,5” LCD-näyttö
• 360° kuvan kääntö
• 4 LED valoa
• 17 mm alumiininen
 kamerapää
• 90 cm ja 180 cm jatkoja
 saatavana 
 lisävarusteena.

€  249, -
Tuote nr. 36738/7016581

6 mm
kamerapää
1 m kaapeli

€  90, -
Tuote nr. 37098/7016630

6 mm 
kamerapää 
4 m kaapeli

€  209, -
Tuote nr. 37093/7016652

90 cm 
Jatkokaapeli

€  33, -
Tuote nr. 37108/7016629

€  450, -
Tuote nr. 48118/7016668



microDrain™ microReel™

SEESNAKE 
COMPACT  

• NaviTrack Scout -paikannin on suunniteltu 
 ratkaisemaan vaativimmat 
 etälähetinpaikannukset (anturi) 
 monisuuntaisella paikannustekniikalla. 

NAVITRACK SCOUT®
PAIKANNIN

€  1750, -
Tuote nr. 19243/7016618

• Taipuu 90° mutkista 
 40 mm putkissa.
• Putki koko: 30-100 mm.
• Kamera pää: 22 mm.
• Työntökaapelin pituus: 

10 m.
• Ei sisällä monitoria.

D30 (kela. CA-300)

€  1545, -
Tuote nr. 33138/7016637

D65 (kela. CA-300)

€ 1945,-
Tuote nr. 37518

• Putkikoot 40-125 mm.
• Taipuu 90° putkissa joiden
 halkaisija min 50 mm.
• 30 m työntökaapeli.
• 512Hz integroitu lähetin.
• Kaksi eri mallia metrilaskurilla
 (L100C) tai ilman (L100).
• Yksi extra akku kuuluu pakettiin.
• Ei sisällä monitoria.

€ 2745,-
Tuote nr. 35148

• Itsetasaava kamerapää, kirkas ja selkeä
 kuva joka on aina oikein päin.
• Kompakti, kannettava paketti, helppoon
 kuljettamiseen ja varastointiin.
• Telakointi systeemi, nopeaan ja joustavaan 
 työskentelyyn
• Erinomainen liikkuvuus parannellun työntökaapelin
 ja kamerapään ansiosta.
• Digitaalinen tallennus suoraan muistitikulle.
• Tarkka paikantaminen sisäänrakennetun joustavan 
 lähettimen avulla. 
• SeeSnake® HQ™ Ohjelmisto muokkaamiseen, 
 tallentamiseen ja raporttien toimittamiseen 
 printtinä, DVD:nä tai online.
• Integroitu mikrofoni ja kaiutin.

€ 5375,-
Tuote nr. 48118/7016668

L100 (kela. CA-300)



140 mm120 mm

JUNIOR

140 mm120 mm

SUPERIOR

MATADOR 100

MATADOR 120

MATADOR 140

MATADOR 160

MATADOR

PEDDINGHAUS®

Peddinghaus®
1000 x 625 mm

€  120, -
Tuote nr. 10809/7039125

€  90, -
Tuote nr. 10808/7039124

• Keskiraskaaseen käyttöön tarkoitettu ruuvipuristin 
sopii sekä ammattilaisille että tosinikkareille.

€  182, -
Tuote nr. 10815/7039127

€  130, -
Tuote nr. 10806/7039122

• Ammattikäyttöön tarkoitettu, kiinteillä 
 putkileuoilla varustettu ruuvipuristin asennustöihin.

Tuote nr. 10803/7039121

Tuote nr. 10804

€ 100,-

€ 130,-

€ 182,-
Tuote nr. 10805 

Tuote nr. 10806/7039122

€ 238,-

• Työpajan ruuvipuristin 
ammattikäyttöön.

• Vahva puinen työtaso, joka on 
 käsitelty veden- ja liankestäväksi.
• Kolme eri kokoa.

€  95, -
Tuote nr. 27481/7038010

TYÖPÖYDÄT

Tuote nr. 16601/7038011
MALLI 1100

830 x 500 mm

Tuote nr. 16361/7038014
MALLI 1300
1080 x 620 mm

€ 170,-

€ 230,-

€ 280,-
Tuote nr. 15841/7038013

MALLI 1400
1070 x 750 mm

Peddinghaus® Ruuvipenkit

Peddinghaus® Ruuvipenkit

Peddinghaus® Ruuvipenkit

• Nämä puristimet ovat tunnettuja laadustaan ja kestävyydestään. 
 Valmistettu Saksassa yli 100 vuoden ajan.
• Kaikki puristimet on valmistettu takoteräksestä ja ne ovat kolme 
 kertaa vahvempia kuin valurautaiset puristimet.
• Karkaistut, uritetut leuat takaavat maksimaalisen kestävyyden.
• Iso, karkaistu alasin on erittäin hyödyllinen.
• Koneistetut ja karkaistut liukupinnat.
• Valssattu Acme-kaksoiskierre takaa tarkan toiminnan ja pitkän käyttöiän.
• Irrotettava teräksinen karamutteri.
• Mitta-asteikko.

Ruuvipuristimet



micro LM-100

micro CD-100

micro LM-400

micro DM-100

micro CM-100

micro HM-100

micro IR-200

€  95, -
Tuote nr. 36158/7026573

RIDGID® micro LM-100 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.

€  95, -
Tuote nr. 36798/8966602

RIDGID® micro CD-100 palavien 
kaasujen ilmaisin tarjoaa helpot ja 
nopeat lukemat palavien kaasujen 
läsnäolon tunnistamiseksi.
Havaitsee metaanin, propaanin, 
butaanin, etanolin, ammoniakin, 
vedyn ja monet muut palavat kaasut. 
Tunnistaa säädettävän herkkyyden 
ansiosta myös alhaiset kaasupitoisuudet.

€  179, -
Tuote nr. 36813/7026638

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.

€  95, -
Tuote nr. 37423/7061007

• DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, Käyttö jännite
• Taajuus, Diodi tarkistus, jatkuvuus testi
• Kaksinkertainen valettu runko
• IP67 pölyn ja veden kestävä
• Laaja mittausala
• Suuri LCD näyttö
• Auto Ranging
• Automaattinen virran 
 katkaisu.

€  95, -
Tuote nr. 37428/7061006

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

€  95, -
Tuote nr. 37428/7061006

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

Kosketukseton RIDGID® micro IR-200 
-infrapunalämpömittari 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.

€  95, -
Tuote nr. 36798

Yleismittari

RMS Pihti mittari

Laseretäisyysmittari

Edistyksellinen Laser Etäisyysmitta

Kosketukseton 
infrapunalämpömittari

Ilman lämpö -ja
kosteusmittari

Palavien kaasujen 
ilmaisin

UUSI



590L  

B-500530  

• Tehokas 2.200 W:n moottori.
• Kuormittamaton nopeus (no-load speed) 
 1.300 rpm.
• Toimitukseen sisältyy 14” (355 mm) 

80-hampainen kestävä
 kovametallihampainen terä.
• Leikkaa terästä, kuparia, alumiinia ja muovia
 siististi, puhtaasti ja lähes purseettomasti.

€  750, -
Tuote nr. 26641/7010483

• Tehokas 1.300 W:n moottori.
• Terän edestakainen tai kiertoliike
 kytkintä kääntämällä.
• Elektroninen tehonsäätö.
• Säädettävä nopeus 0 - 2.400.

• Kapasiteetti: 3½” (100 mm) ja suuremmat, teräs ja
 ruostumattomat putket.
• Putken seinämä/Materiaali vahvuus: 
 min 0.188” (4,8 mm) / max 0.5” (12,7 mm).
• Viisteityskulma: 37.5° (vakiona, sisältyy), 30° & 45°
 (lisävarusteena saatava leikkuupää).
• 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.

LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

UUSI

€  416, -
Tuote nr. 33621/7046821

€  3495, -
Tuote nr. 49303/7076856

KUIVASAHA

PUUKKOSAHA



€  198, -
Tuote nr. 54358/7038718

€  58, -
Tuote nr. 54338

Tuote nr. 54348

Tuote nr. 54343

UUSI
AMMATTIMAINEN 
SÄILYTYS JÄRJESTELMÄ

Sarja sis. alla mainitut osat:
luet. nr. : 54338, 54343, 54348)

PRO TOOL TOP ORGANIZER

PRO MOBILE TOOL CART

PRO MEDIUM 
TOOL BOX

• Valmistettu kokoonpuristetusta hartsista.
• Metalli klipsi pitää kannen auki ja estää yli taittumisen.
• Lukitus systeemi (lukko ei kuulu toimitukseen).
• Vesi& pöly tiivis pitää työkalut suojassa.
• Erittäin vahvaa tekoa ammattilaisille.

€  109, -

€  65, -
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RP-340 C

RP-340 B/C

RP-340 B

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

Tel: 80 88 73 55
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com 

KOTELO + 
VERKKOLAITE

€ 1175, -
Tuote nr. 43283/7060217

230V:n LATURI
LI-ION-AKKU

230V VERKKOLAITE
5M K/RP 340-B

18V ADV.
LI-ION-AKKU 2.0Ah

• Kapasiteetti: 10-108 mm.
• Voidaan puristaa kupari, teräs, rusotumattomat

sekä monikerros osat.
• 270˚ kääntyvä puristuspää.

Hydrauli pumpun voima: 32 kN.
• Keskimääräinen puristusaika: 4 sekunttia.
• RP 340 on 30% pienempi ja paino on 17%

kevyempi kuin edeltäjässä (RP 330).
• Huoltoväli mahtavat 42.000 puristusta.
• Yhteen sopiva RIDGID tai muiden valmistajien

standardi leukojen kanssa.

PURISTUSTYÖKALU

KOTELO + AKKU + 
LATURI

€ 1335, -
Tuote nr. 43238/7060216
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MAAHANTUOJA JA MYYJÄ

PURISTUSTYÖKALU

PURISTUSTYÖKALU

PÄIVITÄ KONEESI
VAIHTO HYVITYS JOPA € 225,- VANHASTA PURISTUSKONEESTASI* 
SOITA SAADAKSESI LISÄTIETOA
* VALMISTAJASTA RIIPPUMATTA
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€ 110, -
Tuote nr. 43333/7044820

€ 165, -
Tuote nr. 43338/7044821

€ 102, -
Tuote nr. 43323/7044822


