
ZAMENITEĽNOSŤ
	Rada bubnov D2 v súčasnosti pozostáva z bubnov D2A a D2B, 

oba s technológiou TruSense
	Model rM200 sa dodáva s bubnom D2 podľa vášho výberu: 

 – Ktorýkoľvek z bubnov je možné zakúpiť samostatne;
 – Oba bubny sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť, čím získate 

flexibilitu pri práci.

PRENOSITEĽNOSŤ 
	Jednoduchá preprava;

 –  jeho hladké kolieska obmedzujú prenos nečistôt z pracoviska;
 –  alebo možnosť prepravy pomocou prenosnej rukoväte.

PRETLAČITELNOSŤ 
	Bubne ponúkajú rôzne dĺžky, priemery, tuhosť a pružnosť 

tlačných káblov;
	Vyberte si bubon, ktorý vám umožní ľahko prekonať potrubné 

ohyby a T-odbočky.

DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA

Na vady materiálu a 
výrobné vady

Modely RIDGID® SeeSnake® rM200 s technológiou TruSense® sú 
špičkové, všestranné, ergonomické cievky káblov s kamerou, ktoré 
sa dodávajú s výberom bubnov zo série D2.
Poskytujú vám flexibilitu pri práci, keď si práca vyžaduje inú 
kombináciu tlačného kábla a kamery.
Technológia TruSense®: Technológia TruSense vytvára obojsmerné 
komunikačné spojenie medzi kamerovou hlavou a pripojeným 
monitorom série CSx s pripojením Wi-Fi. Funkcia TruSense 

obsahuje pokročilé kamerové senzory, ktoré sprostredkúvajú cenné 
informácie o vnútropotrubnom prostredí.
Model rM200 možno používať s akýmkoľvek monitorom SeeSnake 
a je určený na pripojenie k monitorom CS12x a CS65xr, ako aj k 
monitorom CS6x Versa s dodávaným závesným príslušenstvom 
Versa Hanger na pohodlnú prepravu, prevádzku a skladovanie. 
Môžete tiež dokovať CSx VIA pre bez monitorové inšpekcie 
prostredníctvom vášho osobného mobilného zariadenia.

SeeSnake® MAX rM200 rady s TruSense®

NOVINKA!



rM200A TS rM200B TS

Kapacita potrubia* 40 až 200 mm (1.5" až 8") 50 až 200 mm (2" až 8")

Hmotnosť systému 16.5 kg (36.3 lb) 17.8 kg (39.2 lb)

Hmotnosť bubna 7.4 kg (16.4 lb) 8.7 kg (19.2 lb)

Priemer bubna 43.2 cm (17")

Typ kamery Samonivelačná, s technológiou TruSense®

Priemer kamery 25 mm (1")

Osvetlenie 6 LED diód

Sonda FleXmitter® sonda; 512 Hz

Typ tlačného kábla Rúry strednej veľkosti,
mierne tuhá flexibilita

Dlhé potrubné línie, 
veľké rúry, najtužšie

Dĺžka tlačného kábla 61 m (200') 50 m (165')

Priemer tlačného kábla 7.5 mm (0.3") 9 mm (0.35")

Priemer jadra zo skl. vlákien 3.5 mm (0.14") 4.5 mm (0.2")

Minimálny polomer ohybu 70 mm (2.8") 90 mm (3.5")

Zostava pružiny Jednoduchá;  
316 mm (12.4")

Dvojitá, vnorená;  
435 mm (17.1")

* Pri použití s 12,5 cm (5") potrubným vodítkom

TECHNICKÉ ÚDAJE:

SeeSnake® MAX rM200 rady s TruSense®

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:

Kat. číslo Model Popis
Hmotnosť

kg lb.

63658 rM200A SeeSnake® rM200A s TruSense; 61 m 16,5 36.3

63663 rM200B SeeSnake® rM200B s TruSense; 50 m 17,8 39.2

47163 rM200A & 
CS6x VERSA

Sada, SeeSnake® rM200A TS s bubnom D2A a monitorom CS6x VERSA a 1× 18 V batéria,  
1× nabíjačka, 1× sieťový adaptér; prepravný kufrík

19,2 42.3

	rM200 s jedným (1) bubnom D2 (podľa výberu)
	Jeden (1) odkladací koš 
	Záves CS6x VERSA
	Ramenný popruh
	Potrubné vodítka (5)

ČO JE SÚČASŤOU BALENIA:

Zaregistrujte svoj nástroj na
RIDGID LinkTM App

DISTRIBÚTOR

RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez 
upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge 
Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.

© 2022. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. 
Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

ZOSTAŇME V KONTAKTE 
RIDGID.EU/SIGNUP

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.sk
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