
Nowa  
niższa 
ceNa!

Kamery 
inspekcyjne 
RIDGID® pozwalają 
uzyskać  doskonały 
widok za murami,  
w pompach, w 
pobliżu  przecieków, 
oraz w  innych 
trudno dostępnych 
miejscach,  
pomagając w pracy 
lepiej, szybciej 
i inteligentniej 
niż kiedykolwiek 
dotąd...

micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

K amery
Inspekcyjne

Ceny ważne od 01.01.2012 do 31.12.2012*.
*Ceny mogą ulec zmianie. Ceny netto (bez podatku VAT).



360°

USB

  






micro ca-300

40803

40813

40783

40793

40823

40613

Mp4
nanoReel

n85s
microDrain

D30
microDrain
D65 z sondą

microReel
L100

microReel
L100 z licznikiem

średnica rury(1) 20-50mm 30-100mm 30-100mm 40-125mm 40-125mm
Głowica kamery 15.5mm 22mm 22mm 25mm 25mm
Pokonuje załamania 90°od: 30mm 40mm 40mm 50mm 50mm
Długość przewodu prowadzącego 25m 10m 20m 30m 30m
średnica przewodu prowadzącego 6.3mm (elastyczny) 8.3mm (elastyczny)8.3mm (elastyczny) 6.7mm (sztywny) 6.7mm (sztywny)

sonda (512 Hz) Standard - Standard Standard Standard
Moc sondy Niska - Niska średnia średnia
Licznik metrów - - - - Standard
Podłączenie bębna do(2):
- Wszystkie monitory SeeSnake® • • • • •
- micro CA-300 • • • • •

microReel L100 + cA-300
• Ogólne narzędzie inspekcyjne stosowane w przypadku kanalizacji, ścieków 

podłogowych lub kominów.
• Pokonuje 90° załamania od 50 mm.
• Wbudowana sonda 512 Hz, która pozwala łatwo i sprawnie zlokalizować problem  

przy użyciu lokalizatorów RIDGID®.
• Zestaw jest dostarczany z dodatkową baterią.

microDrain D30 + cA-300
• Idealne rozwiązanie do kontroli rur o małych średnicach, basenów, muszli 

klozetowych, umywalek.
• Pokonuje 90° załamania od 40 mm.
• Zestaw jest dostarczany z dodatkową baterią.

microReel L100 z licznikiem + cA-300
• Posiada wszystkie zalety microReel L100, plus:

- Wbudowany licznik, który pozwala na dodanie tekstu do mediów, dostosowanie 
ustawień i liczenie odległości.

• Zestaw jest dostarczany z dodatkową baterią.

microDrain D65 z sonda + cA-300
• Ma wszystkie zalety microDrain D30, plus:

- Wbudowana sonda 512 Hz  pozwala łatwo i sprawnie zlokalizować problem z 
użyciem lokalizatorów RIDGID®.

- Dłuższy przewód prowadzący (20 m).
• Zestaw jest dostarczany z dodatkową baterią.

nanoReel n85s + cA-300
• Idealne rozwiązanie do kontroli małej średnicy kanalizacji, rur kotłowych i odpływów
• Pokonuje 90° załamania od 30 mm.
• Wbudowana sonda 512 Hz pozwala łatwo i sprawnie zlokalizować problem z 

użyciem lokalizatorów RIDGID®.
• Zestaw jest dostarczany z dodatkową baterią.

(1)  Zakresy ustalone podczas korzystania z monitora SeeSnake®.
(2)  Przy użyciu odpowiedniego kabla.

przeglad bebnów RIDgID® do inspekcji malych srednic

Akcesoria do 
CA-300  

(w komplecie)

RIDGID® stale wprowadza innowacje! nowa micro-Ca-300 – kolejny etap ewolucji  
microEXPLORER® – jest najnowszym tego dowodem.

Obrazy JPG
Video MP4

Pamięć 
wewnętrzna 

235 MB

Zoom
cyfrowy

Rotacja 
obrazu o 360°w 

odcinkach 
po 90°

Duży 
wyświetlacz 

3,5"

Głośnik, mikrofon,
wejście dla słuchawek, 

Wejście AC dla 
niezależnych operacji z 
użyciem baterii

°Wyjście TV, USB,

Karta SD

W komplecie karta SD 4GB

aluminiowa głowica 
kamery z 4 regulowanymi 

diodami LED

Akumulator  
litowo-jonowy 3.7V

Wymienna głowica 
kamery, kompatybilna z 
microDrain, microReel 

oraz nanoReel
13.41600 zł

15.68700 zł

7.69600 zł

11.11200 zł

15.44300 zł

1.95700 zł
CAT No

CAT No

CAT No

CAT No

CAT No

CAT No

¸

¸



micro Ca-25 micro ca-100
3673840043

Po wprowadzeniu SeeSnake® micro™ – pierwszej 
na świecie ręcznej kamery inspekcji – w roku 2007, 
RIDGID® po raz kolejny ustanawia standard dla kamer 
inspekcyjnych z nową micro Ca-100.

nowa RiDGiD® micro Ca-25 jest najbardziej 
podstawowym narzędziem przenośnych z rodziny kamer, 
które oferuje tą samą doskonałą jakość obrazu, ale z 
17 mm głowicą kamery i mniejszym ekranem.

• Większy ekran LCD (3.5’’)
• Rotacja obrazu o 360°
• 4 diody LED
• Głowica kamery - 17 mm / Aluminium
• 90 cm i 180 cm dostępne przedłużki

• Zamontowana na stałe 17 mm 
aluminiowa głowica kamery

• 2.4” kolorowy ekran LCD
• Wyjście Video
• Rotacja obrazu o 180°

Zestaw CA-100 
(walizka w  
komplecie)

Zestaw CA-25  
z walizką
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1.17200 zł43200 zł

CAT NoCAT No

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.poland@emerson.com
www.RIdgId.euANB Sp. z o.o.  ul. Ostrobramska 91 , 04-118 Warszawa, tel. 612 16 16 w. 235 tel. kom. 606496044 

www.centrumridgid.pl , e-mail: mck@anb.com.pl


