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5560013290
RIDGID Micro IR-100 
Contactloze infraroodthermometer
De micro IR-100 biedt nauwkeurige en snelle 
temperatuurmetingen tot 800°C. Meetresulta-
ten worden getoond op het Dubbele LCD scherm
Dankzij de uitgebreide 20:1 ‘verhouding afstand 
tot meetoppervlak’ kan er nu met de micro IR-
100 nauwkeuriger en veiliger op langere afstan-
den gemeten worden. De micro IR-100 wordt 
geleverd in een draagtas met een 9V batterij.

Prijzen zijn exclusief btw. Actie prijzen gelden  
2 maanden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

5560013291
RIDGID Micro LM-100 
Laser Afstandmeter
Compacte laser afstandmeter voor het 
snel en nauwkeurig meten van afstan-
den tot 50 meter. Optellen, aftrekken, 
oppervlakte en volume berekening, indi-
rect en ‘continu’ metingen zijn allemaal 
gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen, 
terwijl de meetresultaten duidelijk lees-
baar zijn op het grote LCD scherm met 
achtergrondverlichting. Micro LM-100 
wordt geleverd met een draagtas en 2x 
AAA batterijen.

5560013650 
RIDGID Micro DM-100 
Digitale Multimeter
Deze multimeter zet de nieuwe norm 
voor het opsporen van elektrische 
problemen! Schokbestendig, nauw-
keurige en snel. De micro DM-100 is 
geclassificeerd voor industrieel gebruik 
(CAT III-1000V & IV-600V) Extra groot 
LCD scherm met achtergrondverlichting. 
De micro DM-100 wordt geleverd in een 
draagtas met dubbel geïsoleerde meets-
noeren, Type K thermokoppel- & adapter 
en een 9V batterij.
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5560013118
RIDGID Micro CL-100
Zelfnivellerende Kruislijn Laser
De micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijn laser.
Eénknopsbediening dus, eenvoudig in gebruik en kunnen waterpas- en 
uitlijnwerkzaamheden zeer snel uitgevoerd worden!
Geschikt voor binnen gebruik tot 30 meter en hoeft maar één keer opgezet 
te worden dankzij de geïntegreerde draaibare basis. Hellingen tot 6 graden 
worden automatisch gecompenseerd.
De micro CL-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof koffer  
inclusief gratis laserbril en in de hoogte verstelbaar statief

5560013125
RIDGID Micro CD-100 
Ontvlambare Gaslek Detector
Met de micro CD-100 kunnen zelfs de laagste concen-
traties van ontvlambare gassen opgespoord worden. De 
detector beschikt over een 41 cm lange flexibele sensorkabel 
waarmee ontvlambare gassen zoals methaan, propaan, 
koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige 
afstand gedetecteerd kunnen worden. De micro CD-100 en 
is voorzien van 2 instelbare gevoeligheidsniveaus om nog 
sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen. Dankzij de Tri-
Mode Detection-functie wordt de gebruiker visueel (LED), 
akoestisch (geluidssignaal) en/of met trillingen gewaar-
schuwd bij detectie van een gaslekkage.

 € 89,00 GRATIS LAMP

NU GRATIS 
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Bij 
aanschaf 
van RIDGID test 
en measurement  
apparatuur!
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