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Outros Equipamentos

11.1

Tipos Número de
Modelos

Pág.Capacidade
(Pol.”)

Perfuradoras

Perfuradora RB-208/3

Perfuradora RB-214/3

Perfuradora HC-2W

Perfuradora RB-3W

2

2

2

1

½ - 8

½ - 14

½ - 3

½ - 6

Brocas Diamentadas

Ranhuradora 918-I

6

1

1¼ - 6¼

1 - 12

10 -
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11.2

Perfuradora RB-208/3

RB-208/3 | Sistema de Perfuração de Concreto
                   Furos de 10 a 200 mm Ø (½” a 8”)

• Engate rápido à base.
• Indicador visual de sobrecarga (LED).
• Selo externo de água (fácil substituição).
• Escovas substituíveis.
• Sistema de refrigeração para aplicações pesadas.
• Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada garantindo uma lubrificação contínua.

Características do Motor

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

• Peso: 13,7 Kg.
• Potência 2500W com 3 Velocidades (320/800/1300 RPM).
• Capacidade máxima até 200 mm Ø.
• Proteção elétrica, mecânica e térmica.
• Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).

Especificações Técnicas do Motor

• Base sólida para fixação do chumbador.
• Base combinada para fixação de bomba de vácuo (versão RB 208/3-C).
• Fuso de fixação em tetos.
• 2 níveis e 4 parafusos de ajustes para furos na perpendicular.
• Alça para transporte.
• Braço de suporte para otimizar a fixação.

Características da Base

• Capacidade máxima para furos de até 200mm Ø.
• Profundidade máxima de alimentação de 560mm.
• Ângulo de perfuração até 45º.
• Acompanha selo de borracha para bomba de vácuo.
• Indicadores de furos centrais e de profundidade.
• Dimensões da base: 480mmx280mmx995mm (ComprimentoxLarguraxAltura).
• Nível horizontal e vertical e 4 parafusos para perfuração perpendicular.
• Peso da Base: 14 Kg.

Especificações Técnicas da Base

No.
Catálogo

No.
Modelo

Peso

Libra Kg

33411

33421

61726

Descrição

RB-208/3

RB-208/3-C

-

Perfuradora com base 230V

Perfuradora c/Bomba de Vácuo-230V

Tanque de Água

28

31

8.73

61½

68

-

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

Caixa de engrenagem com
bomba de óleo integrada



11.3

No.
Catálogo

No.
Modelo

Peso

Libra Kg

35091

35101

61726

Descrição

RB-214/3

RB-214/3-C

-

Perfuradora com Base  230 Volts

Perfuradora com Bomba de Vácuo

Tanque de Água

31

34

8.73

68

74½

-

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

RB-214/3 | Sistema de Perfuração de Concreto
                   Furos de 10 a 350 mm Ø (½” a 14”)

• Engate rápido à base.
• Indicador visual de sobrecarga (LED).
• Selo externo de água (fácil substituição).
• Escovas substituíveis.
• Sistema de refrigeração para aplicações pesadas.
• Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada garantindo uma lubrificação contínua.
• Alça para carregar o motor separado da base.

Características do Motor

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

• Peso: 13,7 Kg.
• Potência 3000W com 3 Velocidades (230/500/1030 RPM).
• Capacidade máxima até 350mm Ø. 
• Proteção elétrica, mecânica e térmica.
• Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).

Especificações Técnicas do Motor

• Coluna de Alumínio resistente à torção.
• Base sólida para fixação do chumbador.
• Fuso de fixação em tetos.
• Rodas para facilitar o transporte.

Características da Base

• Capacidade máxima para furos de até 350mm Ø.
• Profundidade máxima de alimentação de 560mm.
• Ângulo de perfuração até 45º.
• Indicadores de furos centrais e de profundidade.
• Dimensões da base: 430mmx250mmx1100mm (ComprimentoxLarguraxAltura).
• Peso da Base: 17 Kg.

Especificações Técnicas da Base

Perfuradora RB-214/3

Caixa de engrenagem com
bomba de óleo integrada
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11.4

Perfuradora HC-2W

HC-2W | Perfuradora com Broca 
Capacidade 10 a 75mm Ø (½” a 3”)HC-2W | 

• Capacidade para furos manuais até 2” (10mm), utilizando a base furos até 4” (100mm).
(concreto armado somente com base)• 

• Regulagem do fluxo de água no gatilho (no punho), facilitando o controle do fluxo em
   operações manuais.
• Indicador visual de sobrecarga.
• Selo externo de água (fácil substituição).
• Acompanha caixa metálica.

Características

Projetada para fazer furos em mármore e outras pedras similares.

• Peso: 6 kg.
• Potência 1800W com 2 velocidades (800/1570 RPM).
• Eixo: ½” BSP (M).
• Acompanha adaptador de 1/2” (F) para ½” (cat.nº 68426).
• Engate de embreagem com proteção mecânica.
• Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).
• Escovas substituíveis.

Especificações Técnicas do Motor

• Recomendada para um trabalho estável com HC-2W.
• Indicadores de furos centrais e de profundidade.
• Nível e 4 parafusos de ajustes para furo na perpendicular.
• Base combinada para bomba de vácuo ou chumbadores de fixação.

Características da Base

No.
Catálogo

No.
Modelo

Peso

Libra Kg

26721

59016

26381

61726

Descrição

HC-2W

HC-2

HC-2W

-

Perfuradora portátil - 230v

Base

Perfuradora Manual + base + Kit de Chumbadores

Tanque de Água

6.0

8.5

14.5 

8.73

13¼

18¾

32

-

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

• Capacidade máxima: 75 mm (3”).
• Profundidade máxima de alimentação: 450mm.
• Ângulo de perfuração até 45º.
• Acompanha selo de borracha para bomba de vácuo.
• Dimensões da base: 400mmx230mmx70mm (ComprimentoxLarguraxAltura).
• Peso: 8,5 Kg.

Especificações Técnicas da Base
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11.5

Perfuradora RB-3W

RB-3W | Sistema de Perfuração
 Capacidade 10 a 162mm Ø (½” a 6”)RB-3W |

• Base combinada para fixação por vácuo ou por ancoragem.
• 4 parafusos de ajuste para perfuração perpendicular.
• 2 braços de suporte para rigidez extra.
• Níveis de bolha incorporados.
• Coluna em Alumínio resistente à torção para perfurar até 45°.
• Fuso para fixação no teto.
• Engrenagem motora com bomba de óleo integrada para uma lubrificação contínua.
• Abastecimento externo de água para perfuração com água.
• Indicador do centro do orifício de perfuração para uma perfuração precisa.
• Tanque de água a pressão. (acessórios)

Características

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

No.
Catálogo

No.
Modelo

Peso

Libra Kg

34501

61726

Descrição

RB-3W

-

RB-3W motor, 230 V + base + Kit Chumbador

Tanque de Água

19.9

8.73

43¾

-

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

• Peso: 6,1 Kg
• Potência 1900W com 3 velocidades (450/1250/2700 RPM)
• Eixo: ½”BSP (M)
• Acompanha adaptadores:

- ½” BSP (F) para ½” BSP (F) (cat.nº 68426)• 
- Combi ½” (F) para 1¼”, ½” BSP (F) interno (cat.nº83616)• 

• Proteção elétrica, mecânica e térmica
• Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD)
• Escovas substituíveis

Especificações Técnicas do Motor

• Recomendada para um trabalho estável com RB-3W.
• Indicadores de furos centrais e de profundidade.
• Nível e 4 parafusos de ajustes para furo na perpendicular.
• Base combinada para bomba de vácuo ou chumbadores

de fixação.• 

Características da Base

• Capacidade máxima: 162mm Ø
• Profundidade máxima de alimentação: 540mm
• Ângulo de perfuração até 45º
• Acompanha selo de borracha para bomba de Vácuo
• Dimensões da base 480mmx280mmx995mm

(ComprimentoxLarguraxAltura)• 
• Peso: 13,8 Kg

Especificações Técnicas da Base

Caixa de engrenagem com
bomba de óleo integrada

Imagem Ilustrativa

Bomba de vácuo e o tanque de água não acompanha o produto.
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