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ČISTIČ ODPADŮ

Tlaková vodní čistička 
KJ-2200

Model KJ-2200-C

Model KJ-2200

Pro odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 6" (150 mm)
Tato čistička protlačí potrubím 11/4" (32 mm) až 6" (150 mm) vysoce pružnou a lehkou 
hadici, která tlakově prorazí kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při 
zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému 
potrubí jeho plnou volnou průtokovou kapacitu.

• Výkon: Skutečný pracovní tlak 2.200 psi (150 barů) a průtok 2,4 GPM (9 l/min) zaručí 
rychlé a účinné vyčištění potrubí.

• Snadné použití: Potrubím je hadice poháněna zpětnou osovou silou. Stačí pouze 
navést hadici do odpadové trubky.

• Pulzní cyklus: Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu 
KJ-2200.

• Přenosná: Volitelný vozík model H-30 doveze tlakovou čističku a hadici až na 
pracoviště. U obtížně přístupných odpadů, vnitřních aplikací nebo pro vzdálené 
skladování lze čističku snadno sundat z vozíku během pár sekund.

• Praktická: Standardní vybavení obsahuje nožní ventil FV-1. Díky tomu je venkovní 
a vnitřní použití snadné a bezpečné. Činnost čističky ovládáte u vstupu do odpadu, 
zatímco čistička je venku.

• Kvalita a spolehlivost: Třícestné čerpadlo s antikorozní kovanou mosaznou 
hlavou. Nižší počet tvarovek, hadic a součástí minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím 
šetří váš pracovní čas.

• Univerzální: Možnost dokoupení soupravy pro mytí spirál, koncovek a dalších silně 
znečištěných nástrojů.

• Nový zdokonalený motor 6,5 HP se startovací šňůrou snadno startuje. Vybavení: ON/
OFF vypínač; ovládání sytiče a klapky; snadný přístup k plnění a měrce oleje.

Dodávané vybavení
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63877 KJ-2200 Tlaková vodní čistička KJ-2200 s pulzním cyklem 
– NPT trysky H-61, H-62, a H-64 1/8" 
– NPT trysky H-71 a H-72 1/4" 
– Sifonová hadice 75' x 3/16" 
– Nožní ventil FV-1 
– Nástroj na čištění trysek 
– Krátká mycí hadice H-1235 1/2" x 35' (10,7 m)

65 29,5

63882 KJ-2200-C Jako výše uvedený model s: 
– Vozíkem H-30 
– Hadicí s tryskou 110' (33 m) x 1/4" Jet Hose

145 65,8


