
ZAMĚNITELNOST 
	Řada bubnů D2  v současnosti pozůstává z bubnů D2A a D2B, 

oba s technologií TruSense 
	Model rM200 se dodává s bubnem D2 podle vašeho výběru:

 – Každý z bubnů lze zakoupit samostatně;
 – Oba bubny lze rychle a snadno vyměnit, což vám poskytne 

flexibilitu při práci.

PŘENOSNOST 
	Snadná přeprava:

 –  jeho hladká kola omezují přenos nečistot ze staveniště;
 –  nebo možnost přepravy pomocí přenosné rukojeti.

PROTLAČITELNOST 
	Bubny nabízí různé délky, průměry, tuhost a pružnost tlačných 

kabelů;
	Vyberte si buben, který vám umožní snadno překonávat 

potrubní ohyby a T-odbočky.

DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

Na vady materiálu a 
výrobní vady

Modely RIDGID® SeeSnake® rM200 s technologií TruSense® jsou 
špičkové, všestranné, ergonomické kamerové cívky, které jsou 
dodávány s výběrem bubnů řady D2.
Umožňují flexibilitu, když práce vyžaduje jinou kombinaci tlačného 
kabelu a kamery.
Technologie TruSense®: Technologie TruSense vytváří obousměrné 
komunikační spojení mezi kamerovou hlavou a připojeným monitorem 
řady CSx s podporou Wi-Fi. Funkce TruSense zahrnuje pokročilé 

kamerové senzory, které poskytují cenné informace o vnitřním 
potrubním prostředí.
Model rM200 lze použít s jakýmkoli monitorem SeeSnake a je navržen 
pro připojení k monitorům CS12x a CS65xr a také k monitorům CS6x 
Versa s dodávaným závěsným příslušenstvím Versa Hanger pro 
pohodlnou přepravu, provoz a skladování. Zařízení CSx VIA můžete 
také připojit k dokovací stanici a provádět inspekce bez monitoru 
prostřednictvím osobního mobilního zařízení.

SeeSnake® MAX rM200 řady s TruSense®

NOVINKA!



rM200A TS rM200B TS

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

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

Hmotnost bubnu 7.4 kg (16.4 lb) 8.7 kg (19.2 lb)

Průměr bubnu 43.2 cm (17")

Typ kamery Samonivelační, s technologií TruSense®

Průměr kamery 25 mm (1")

Osvětlení 6 LED diod

Sonda FleXmitter® sonda; 512 Hz

Typ tlačného kabelu Trubky střední velikosti,
mírně tuhá flexibilita

Dlouhé potrubní linie, 
velké roury, nejtužší

Délka tlačného kabelu 61 m (200') 50 m (165')

Průměr tlačného kabelu 7.5 mm (0.3") 9 mm (0.35")

Průměr jádra ze skel. vláken 3.5 mm (0.14") 4.5 mm (0.2")

Minimální poloměr ohybu 70 mm (2.8") 90 mm (3.5")

Sestava pružiny Jednoduchá;  
316 mm (12.4")

Dvojitá, vnořená;  
435 mm (17.1")

* Při použití s 12,5 cm (5") potrubním vodítkem

TECHNICKÉ ÚDAJE:

SeeSnake® MAX rM200 řady s TruSense®

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

Kat. číslo Model Popis
Hmotnost

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 bubnem D2A a monitorem CS6x VERSA a 1×  18 V baterie,  
1×  nabíječka, 1x síťový adaptér; přepravní kufřík

19,2 42.3

	rM200 s jedním (1) bubnem D2 (dle výběru)
	Jeden (1) odkládací koš
	Závěs CS6x VERSA
	Ramenní popruh 
	Potrubní vodítka (5)

CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ:

Zaregistrujte svůj nástroj
RIDGID LinkTM App

DODAVATEL

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez 
předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové 
řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2022. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti 
Emerson Electric Co. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. 
Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.

ZŮSTAŇME V KONTAKTU 
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.cz
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