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ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Ruční čistička Power-Spin+ s automatickým posuvem spirály  
AUTOFEED®

Ruční čistička Kwik-Spin+ s automatickým posuvem spirály 
AUTOFEED®

• Výrobek pro menší zatížení na odtoky do 11/2" (40 mm).
• Pohodlná rukojeť usnadňuje práci.
• Vybavena spirálou Maxcore 1/4" x 25' (6,3 mm x 7,6 m) s přímým vrtákem.
• Obousměrný autoposuv AUTOFEED® snadno zavede spirálu do odpadu. 
• Provoz s čistýma rukama – bez nepořádku. Ruce se nedotýkají spirály.

• Čistí potrubí do 11/2" (40 mm).
• Duální možnost pohonu, rychle přepněte mezi ručním pohonem nebo vrtačkou. 

Lze použít s jakoukoliv vrtačkou až do 500 ot/min.
• Obousměrný autoposuv AUTOFEED® zavede spirálu snadno a automaticky do odpadového potrubí. 
• Provoz s čistýma rukama – bez nepořádku. Ruce se nedotýkají spirály.
• Vybaven odolnou spirálou 1⁄4" (6,3 mm) x 25' (7,6 m) MaxCore® odolnou zkroucení se 

soudkovým vrtákem.

Ruční bubnová  
čistička K-25

Pro odpadová potrubí ¾" (20 mm) až 1½" (40 mm)
Profesionální volba na mnoho let - ruční bubnová čistička K-25 nabízí prvotřídní kvalitu. Je to 
ideální nástroj pro uživatele, který vyžaduje to nejlepší.K vlastnostem patří:

• Tříčelisťové sklíčidlo, prvotřídní kvality, přesně opracované pro pevné uchopení spirály. 
Spirálu uvolní jedním pohybem zápěstí.

• Vroubkovaná rukojeť z hliníkového odlitku k vyloučení prokluzování.
• Plastový buben vyrobený rotačním litím, který se nezdeformuje ani nezrezne a lehko se čistí.
• Dostupné modely se soudkovou nebo kloubovou hlavicí. 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) spirály se 

splétaným, vinylovým vnitřním jádrem, odolné zkroucení.
• Dobře vyvážená pro pohodlnou obsluhu.
• Kapacita bubnu: 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
• Probije se přes lapače a sifony v odpadních potrubích, vanách, fontánkách s pitnou vodou, 

toaletách, pisoárech, ventilačních potrubích.

Katalogové č. Modelové č. Popis
Průměr x délka Hmotnost

in. x ft. mm x m lb. kg
58890 K-25-BP Ruční čistička se spirálou se soudkovým vrtákem C-1IC 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

58895 K-25-DH Ruční čistička se spirálou s kloubovou hlavicí C-2IC 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

Katalogové č. Modelové č. Popis
Průměr x délka Hmotnost Std. 

Baleníin. x ft. mm x m lb. kg
57038 Kwik-Spin+ Ruční čistička se spirálou se soudkovým vrtákem C-1IC 1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3.5 1,6 6

Katalogové č. Modelové č. Popis
Průměr x délka Hmotnost Std. 

Baleníin. x ft. mm x m lb. kg
57043 Power-Spin+ Ruční čistička se soudkovým vrtákem  1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 5 2,2 24

42163 Spirála MaxCore® Náhradní spirála MaxCore®  1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3 1,4 1
*Vrtačka není součástí dodávky


