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ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Tlaková vodní  
čistička KJ-3100

Model KJ-3100 s demontovanou hadicovou cívkou

Pro odpadová potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)
Přenosná tlaková vodní čistička KJ-3100 poskytuje skutečný pracovní tlak 3 000 psi  
(205 barů) pro použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích. Tato čistička pohá-
ní 2" (50 mm) až 10" (250 mm) potrubím vysoce pružnou a lehkou hadici, která vysokým 
vodním tlakem proráží kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při zpětném tažení 
hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí jeho plnou 
průtokovou kapacitu. To vše bez použití škodlivých chemikálií.

• Výkon: Skutečný pracovní tlak 3 000 psi (205 barů) a průtok 5,5 GPM (21 l/min) 
zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.

• Lehká hadice: Hadice s nylonovým opletem má výrazně nižší hmotnost a vyšší 
pružnost, aniž by se snížila její tuhost. Zpětný tah vodního paprsku tak může pohánět 
hadici hlouběji do potrubí.

• Kompletní: KJ-3100 má odnímatelnou hadicovou cívku, není proto nutné kupovat 
drahé přenosné hadicové cívky. Standardní sestava se dodává s vybavením pro použití 
ve vnitřních i vzdálených aplikacích.

• Pohodlí: Pro snazší nakládání na servisní vozidlo lze hadicovou cívku úplně demon-
tovat. Pro plný přístup k benzínové nádrži a vzduchovému filtru motoru prostě jenom 
odklopte hadicovou cívku dopředu.

• Manipulovatelnost: V kategorii tlakových vodních čističek 3 000 psi (205 barů) 
pro silné zatížení je RIDGID KJ-3100 jednou z nejlépe manipulovatelných tlakových 
čističek na trhu. Navíc na svém dvoukolovém vozíku snadno projede dveřmi standard-
ního rozměru a může velice snadno překonávat těsné zatáčky.

• Pulzní cyklus: Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte funkci pulzní cyklus 
čističky KJ-3100.

• Kvalita a spolehlivost: Třícestné čerpadlo s korozivzdornou kovanou mosaznou hla-
vou. Díky převodovce může čerpadlo běžet na nižší (optimální) otáčky. Nižší počet fitinků, 
hadic a součástek minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím šetří váš pracovní čas.

• Univerzální: Souprava pro tlakové mytí a chemický injektorový systém čistí spirály, 
nástroje a jiná silně znečištěná zařízení.

• Rychlé startování: Benzínový motor 16 HP se snadným startováním startovací 
šňůrou. Vybavení: ON/OFF vypínač; palivový uzávěr; ovládání sytiče a klapky; snadný 
přístup k plnění a měrce oleje.

Dodávané vybavení

Katalogové 
č.

Modelové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

37413 KJ-3100 Tlaková vodní čistička KJ-3100 s pulzním cyklem
– NPT trysky H-111 a H-112 1⁄4"
– H-38 Hadicová cívka s vysokotlakou hadicí 200' (61 m) x 3⁄8" 
(vnitř. prům.)
– Vysokotlaká/mycí hadice 50' (15 m) x 3⁄8" (vnitř. prům.)
– Nožní ventil FV-1
– Nástroj na čištění trysek
– Mycí pistole HW-30
– Kořenová řezná tryska Root Ranger
– Hadice s rychlospojkou HF-4

272

(214 bez 
hadicové 

cívky)

125

(97 bez 
hadicové 

cívky)


