
Velká síla v malém balení

Čistička K- 5208 na spojované spirály

  Nastavení rozsahu spojky bez použití nářadí tak, aby vyhovovala jak spojovaným spirálám 22 mm (7/8”), tak i 32 mm (11/4”).
  Přenosný spirálový systém usnadňující zavádění a vytahování spirál.
  Rozpojovací klíč Trident pro rychlé oddělení spojek čistících spirál a nástrojů.

 1248 W motor otáčí 22 mm (7/8”) a 32 mm (11/4”) spojované spirály při 585/700 ot / min.
  O 71 % menší půdorys a o 35% nižší hmotnost než srovnatelné čističky RIDGID®.
  Vyčistí odpadní potrubí 50-200 mm až do vzdálenosti 61 m (200’).

Efektivita a rychlejší práce

  Interní správa tekutin stroje, pro zamezení nepořádku při práci.
  Uzavřený přenosný spirálový buben pro ochranu pracovního prostředí.
  Zajišťovací kolík k zajištění zadní vodicí hadice na svém místě.

Čistota při špinavé práci

NOVINKA

Čistěte odtoky od 50 do 200 mm s nejsilnější a nejkompaktnější čističkou na 
spojované spirály na trhu.
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Kapacita odp. potrubí.................................. 50 - 200 mm
Rozměry spirál............................................. 22 mm (7/8”) a 32 mm (11/4”)
Hmotnost stroje........................................... 24 kg
Provozní rychlost.......................................... 585/700 ot./min
Výkon motoru............................................... 1248 W
Přenosná kapacita....................................... (5 x) 22 mm x 4,5 m (7/8” x 15”) nebo 
....................................(   (4 x) 32 mm x 4,5 m (11/4” x 15”) spirál 
Kapacita klíče Trident.................................. 16 mm (5/8”), 22 mm (7/8”) a 32 mm (11/4”) 
......................................................................................... Bspojované spirály a nástroje

Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých
vyrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku
produktové řady naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými A
značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších 
zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Kat. č. 
Popis

110V 50Hz 230V 50Hz

64078 61698 Pouze stroj K-5208
Zahrnuje rozpojovač spirál Trident, zadní vodicí hadici, rukavici RIDGID pro čištění odtoků (levá)

64083 61703
Stroj K-5208 se spirálou C-11 ve spirálovém nosiči 
Zahrnuje rozpojovač spirál Trident, sestavu spirálového nosiče, 4 spirály C-11 (32 mm), 7-dílnou sadu nástrojů, zadní vodicí hadici, 
rukavici pro čištění odtoků RIDGID (levá)

64798 64423
Stroj K-5208 se spirálou C-10 ve spirálovém nosiči 
Zahrnuje rozpojovač spirál Trident, sestavu spirálového nosiče, 5 spirál C-10 (22 mm), 7-dílnou sadu nástrojů, zadní vodicí hadici, 
rukavici pro čištění odtoků RIDGID (levá)  

61713 Spirálový nosič (pouze buben)

K-5208 Sada
Kat. č. 61703

Sada nástrojů (32 mm)
v kufříku
Kat. č. 61723

Přenosná spirálová
sestava
Kat. č. 61708

Rozpojovací klíč Trident
na spirály a nástroje
Kat. č. 61718

Čistička K- 5208 na spojované spirály

upane
Nipo tools


