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ČI S T E NIE  ODPA DO V
RUČN É  N Á S T RO J E

K-25 RUČNÁ BUBNOVÁ 
ČISTIČKA
ČISTÍ ODPADY OD 20 DO 40 MM (¾" - 1 ½")
Ručná bubnová čistička K-25 je profesionálnou voľbou po mnoho rokov, ponúka prvotriednu 
kvalitu. Je to ideálny nástroj pre užívateľov, ktorí vyžadujú to najlepšie. Prémiová kvalita, 
precízne prevedenie, 3-čeľusťové skľučovadlo pre pevné zaistenie špirály. Uvoľňuje špirálu 
jedným pohybom zápästia. Pracuje cez odbočky a ohyby u drezov, vaní, pitných fontán, 
toaliet, pisoárov, ventilačných potrubí.

  VÝBER HLÁV ŠPIRÁL
K dispozícii v prevedení so súdkovou špirálovou hlavou alebo kĺbovou hlavou

  ŠPIRÁLY ODOLNÉ SKRÚTENIU
8 mm (55⁄1616") × 7,6 m (25') špirála so splietaným, vinylovým vnútorným jadrom

  KAPACITA BUBŇA
8 mm (55⁄1616") × 7,6 m (25')

  PROFESIONÁLNA TRIEDA

Precízne prevedené trojčeľusťové skľučovadlo pre pevné zaistenie špirály.  
Uvoľňuje špirálu pohybom zápästia
Vrúbkovaná rukoväť z hliníkového odliatku k vylúčeniu preklzávania
Plastový bubon vyrobený rotačným liatím, ktorý sa nezdeformuje ani nezhrdzavie a ľahko 
sa čistí

KATALÓGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

58890 K-25-BP Ručná čistička so špirálou a súdkovou hlavicou C-1IC

58895 K-25-DH Ručná čistička so špirálou a kĺbovou hlavicou C-2IC

K-26 RUČNÁ BUBNOVÁ 
ČISTIČKA
ČISTÍ ODPADY OD 20 DO 40 MM (¾" - 1½")
Ručná čistička RIDGID K-26 poskytuje vynikajúci výkon a hodnotu. Preklzu odolné 
klieštinové skľučovadlo pevne uchopí špirálu otočením zápästia. Rotačne lisovaný plastový 
bubon sa ľahko čistí a zároveň odoláva hrdze a premačknutiu.

  TYP A PRIEMER ŠPIRÁLY 
8 mm (55/1616") × 7,6 m (25') špirála s dutým jadrom a súdkovou hlavou

  KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

Protišmykové upínacie skľučovadlo zovrie špirálu otočením zápästia.
Rotačne lisovaný plastový bubon sa ľahko čistí

  OTVORENÉ PREVEDENIE BUBŇA
Poskytuje prístup ku špirále a umožňuje aplikáciu odhrdzovača RIDGID Cable Rust 
Inhibitor

KATALÓGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

59812 K-26 Ručná čistička so špirálou a súdkovou hlavicou C-1


