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ČISTIČ ODPADŮ

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

• Výkonná univerzální čistička se snadnou přepravou pro čištění vnitřních odpadů. 
Vyžaduje minimální přípravu a čistí odpadová potrubí, podlahové odpady a střešní 
ventilační potrubí.

• Robustní, antikorozní tvarovaný buben spirály odolává deformacím i korozi. Sklon 
bubnu lze nastavit pro správný úhel posuvu spirály. Vnitřní buben zajišťuje spirálu 
proti přetočení uvnitř bubnu.

• Rychlá demontáž bubnu spirály a zabudované úchyty pro ruce umožňují snadnou 
výměnu spirály a přepravu.

• Maximální kapacita bubnu je 100' (30,5 m) spirály 3/8" (10 mm) nebo 90' (27 m) spirály 
1/2" (12 mm) v nenapojované délce:

– Spirála 3/8" (10 mm) nejlepší pro potrubí 11/2" (40 mm) až 3" (75 mm) v délce do 100' 
(30,5 m).

– Spirála 1/2" (12 mm) nejlepší pro potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm) v délce do 90' 
(27 m).

• Možnost dřezového bubnu, který pojme až 50' (15 m) spirály 5/16" (8 mm) nebo 1/4" 
(6 mm). 

– Ideální pro čištění odpadových sifonů 3/4" (20 mm) až 11/2" (40 mm).
• Výkonný univerzální motor 175 W roztočí spirálu při otáčkách 240 ot/min. Jakmile 

spirála narazí na překážku, motor automaticky přeřadí dolů a vyvine vyšší výkon a 
zlepší ovládání obsluhou.

• Připojení koncovek ke spirále během několika sekund.
• Je vybavena systémem AUTOFEED® pro vysoké zatížení (všechny kombinace kromě 

verze "pouze čistička").
• Dodává se s koženými rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Hmotnost

61502 K-3800 Čistička K-3800 s rukavicemi RIDGID 42 19,0
61482 K-3800 s 

C-32
Čistička K-3800 s: 
– Autoposuv AUTOFEED 
– Spirála C-32, 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) 
– T-202 soudkový vrták 
– T-205 C-nože 
– T-211 srdcovitý vrták 
– A-13 rozpojovací klíč 
–  Kožené rukavice RIDGID pro čištění 

odpadů

71 32,2

61487 K-3800 s 
C-45

Čistička K-3800 s: 
– Autoposuv AUTOFEED 
– Spirála C-45, 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) 
– T-102 trychtýřový vrták 
– T-142 vrták s nožovou čepelí 
– T-107 srdcovitý vrták 
– A-12 rozpojovací klíč 
–  Kožené rukavice RIDGID pro čištění 

odpadů

83 37,7

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg

55002 A-380 Standardní buben pro 
spirálu 3/8" (10 mm), 1/2" 
(12 mm)

121/2 5,6

55007 A-381 Dřezový buben pro 
spirálu 5/16" (8 mm), 1/4" 
(6 mm)

121/2 5,6

55012 A-381-A Dřezový buben s IC 
spirálou 25' (7,6 m) x 
5/16" (8 mm) s kulovitým 
zakončením

161/2 7,5

41937 — Kožené rukavice RIDGID 
pro čištění odpadů

1/2 0,2

70032 — PVC rukavice RIDGID 
pro čištění odpadů

1/2 0,2

59230 A-13 Rozpojovací klíč pro 
spirálu 3/8" (10 mm)

1/2 0,2

59225 A-12 Rozpojovací klíč pro 
spirálu 1/2" (12 mm)

1/2 0,2

55017 — Přepravní vozík 18 8,2
60087 A3800 PF Sestava autoposuvu 

AUTOFEED®
73/8 3,3

62412 — Adaptér vodicí hadice 
pro dřezový buben

31/2 1,6

Bubnová čistička K-3800


