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ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Standardní příslušenství
T-406 – srdcovitý vrták.
T-407 – vytahovací vrták.
T-411 – 2" (50 mm) dvojitý vrták.
T-413 – 3" (75 mm) dvojitý vrták.
T-414B – 4" (110 mm) dvojitý vrták - (pouze nůž).
T-416B – 6" (150 mm) dvojitý vrták - (pouze nůž).
T-408 – řezák s pilovými zuby.
T-403 – 3" (75 mm) nástroj do P-sifonů.
T-468 – 3/4" (20 mm) pružný zavaděč.
Box na nástroje, imbusový klíč, PVC rukavice RIDGID® 
na čištění odpadů.

Pro sestavu čističky 5⁄8" (16 mm) (katalogové č. 61512), je zavaděč T-468 nahrazen 
zavaděčem T-458 a nůž dvojitého vrtáku 6" (150 mm) je vypuštěn.

Bubnová čistička K-7500 Pro potrubí 3" (90 mm) až 10" (250 mm)

Bubnová čistička K-7500 nabízí výkon, ovládání spirály, odolnost a manipulovatelnost 
vyžadovanou profesionálními uživateli. Ideální pro jakoukoliv náročnou práci, například 
na odstraňování kořenů - až do 250' (76 m).

– Doporučená spirála 5⁄8" (16 mm) pro odpadní potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm) o 
délce až 250' (76 m).

– Doporučená spirála 3⁄4" (20 mm) pro odpadní potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm) o 
délce až 250' (76 m).

• Spirála se otáčí při 200 ot/min.
• Výkonný a přesto tichý, 600W univerzální motor a převodovka zaberou, jakmile řezák 

narazí na odolnou ucpávku.
– Poskytuje obsluze zvukové a vizuální signály.

• Vnitřní buben a rozvodové rameno s kuličkovým ložiskem spolupracují se systémem 
motor/převodovka, čímž se sníží možnost přetočení spirály uvnitř bubnu.

• Hlavní a vnitřní buben nepodléhají korozi, neprasknou ani se nezdeformují a snadné 
čištění zajišťuje profesionální vzhled. Hlavní buben pojme až 100' (30,5 m) spirály 3⁄4" 
(20 mm) nebo 125' (38 m) spirály 5⁄8" (16 mm).

• Výkonný mechanizmus autoposuvu AUTOFEED® má maznice a otevřené provedení pro 
snadnou údržbu; spirála se vysunuje a zatahuje rychlostí až 22' (6,7 m) za minutu.

• Dvoupolohový pojezd pro snadnou dopravu po schodech usnadňuje přepravu a naklá-
dání, přičemž eliminuje další vedlejší náklady.

• Díky úzkému profilu projde čistička i dveřmi koupelen.
• Nastavitelná výška rukojetí zajišťuje vyváženou přepravu.
• Dodává se s PVC rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Dodávané modely – strojový posuv
Katalogové 

č. Modelové 
č. Popis

Hmotnost

220 - 240V lb. kg
61542 K-7500 Čistička se spojkou3⁄4" (20 mm) a standardním příslušenstvím 150 86,2
61522 K-7500 Čistička se spojkou5⁄8" (16 mm) a standardním příslušenstvím 149 67,8
61512 K-7500 s 

C-24
Čistička, standardní příslušenství a spirála s výplní 5⁄8" (16 mm) 
x 100' (30,5 m)

233 106

61517 K-7500 s 
C-100

Čistička, standardní příslušenství a spirála s výplní 3⁄4" (20 mm) 
x 100' (30,5 m)

272 123,7


