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ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Pro odpadová potrubí 3⁄4" (20 mm) až 4" (110 mm)

Čistička K-50 na sekční(spojované) spirály je kompaktní, univerzální a profesionální 
nástroj. Schopnost vést tři různé rozměry spirál: 5⁄16" (8 mm), 3⁄8" (10 mm) a 5⁄8" (16 mm). 
Dokonalá, všestranná čistička dřezových, sprchových a podlahových odpadů, která váží 
méně než 40 lbs (18 kg).
• Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé ovládání:
    – Při zatažení za páku dolů se spirála roztočí při otáčkách 400 ot/min.
    – Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
• Používá sekce spirál 5⁄8" (16 mm), čistí potrubí 11⁄4 " (32 mm) až 4" (110 mm) o délce až 

100' (30 m).
    – C-8 je nejlepší pro odpady 11/2 " (40 mm) - 3" (90 mm).
    – C-9 je nejlepší pro odpady 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
• Vybavena adaptérem A-17 pohání až 50 ' (15 m) spirály 5⁄16" (8 mm) nebo 35' (11 m) 

spirály 3⁄8" (10 mm) v celé délce.
    – 5⁄16" (8 mm) nejlépe pro potrubí 3⁄4" (20 mm) až 11⁄2" (40 mm).
    – 3⁄8" (10 mm) nejlépe pro potrubí 11⁄2" (40 mm) až 2" (50 mm).
• Vybavena 300 W motorem.
• Dodává se s A-1 rukavici pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Čistička K-50  
na spojované spirály

Model K-50-8 obsahuje:
• Čistička K-50
• A-17-A, Adaptér obsahuje: spirálu se soudkovým vrtákem C-1 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm).
• A-17-B, Adaptér obsahuje: spirálu se soudkovým vrtákem C-5 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm).
• Rukavice na čištění odpadů A-1 RIDGID.

Spirálová sada A-30 obsahuje:
– Šest sekcí spirály C-8, 71/2' (2,3 m) x 5/8" (16 mm) celkem [45' (13,7 m)]. 
– A-10 koš na spirály. 
– T-201 přímý vrták.
– T-202 soudkový vrták.
– T-205 C-nůž.
– T-211 srdcovitý vrták.
– A-13 rozpojovací klíč.
– A-14-6 čelní vodicí hadice.
– A-1 levá rukavice pro čištění odpadů RIDGID.

Dodávané vybavení
Katalogové 

č. Modelové 
č. Popis

Hmotnost

230 V lb. kg
11971 K-50 Čistička s rukavicí A-1 pro čištění odpadů RIDGID 37 16,8
11981 K-50-6 Čistička s: 

– Adaptér A-17-A 
– Spirálová sada A-30

67 30,4

11991 K-50-7 Čistička s: 
– Adaptér A-17-B 
– Spirálová sada A-30

74 33,6

12001 K-50-8 Čistička s: 
– Adaptér A-17-A 
– Adaptér – A-17-B 
– Spirálová sada A-30

67 30,4


