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ČISTIČ ODPADŮ

Výše vyobrazená čistička K-60SP-SE obsahuje:

• Čistička K-60SP.
• Rukavice na čištění odpadů A-1 RIDGID.
• A-60-12 čelní vodicí hadice.
• Sada spirál A-62 obsahuje:

– A-8 koš na spirály.
– Pět sekčních spirál C-10, 7/8" (22 mm), celkem 75' (23 m).

• Sada koncovek A-61 obsahuje:
– T-101 přímý vrták.
– T-102 trychtýřový vrták.
– T-107 srdcovitý vrták.
– T-125 vytahovací vrták.
– T-150-1 vrták se žraločími zuby.
– A-3 kufřík na koncovky.
– A-12 rozpojovací klíč.

Čistička K-60SP na 
spojované spirály

Pro odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 6" (150 mm)
• Kompaktní čistička pro čištění v institucích, komerčních a obytných prostorách. Také 

ideální pro vybavení aut na vyvážení septiků. Dostatečně malá, aby se vešla do 
stísněných prostor a přitom dostatečně výkonná pro vyčištění těžkých ucpávek.

• Ideální pro střešní ventilační potrubí. Zadní madlo usnadňuje přenášení po žebřících a 
na střechy.

• Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé 
ovládání.

    – Při stlačení páky dolů se spirála roztočí při 600 ot/min.
    – Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
• Jednoduchý seřizovací mechanizmus umožňuje používání pružin o průměru 7/8" 

(22 mm) a 5/8" (16 mm). Seřízení trvá několik sekund.
    – Spirála 7/8" (22 mm) (C-10) čistí potrubí 2" (50 mm) až 6" (150 mm) v délce 150 stop (46 m).
    –  Spirála 5/8" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) čistí potrubí 11/4" (32 mm) až 4" (110 mm) v délce 

125 stop (38 m).

• Odšroubováním dvou šroubů získáte přístup k čelistem z důvodu čištění a výměny. 
Tytéž šrouby poskytnou přístup k pásovému pohonu.

• Vybavena motorem 700 W.
• Dodává se s A-1 rukavici pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Dodávané vybavení

Katalogové  
č. Č.  

modelu Popis
Hmotnost

220 - 240 V lb. kg

66467 K-60 SP Čistička s rukavicí na čištění odpadů RIDGID, rozpojovacím 
klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí A-60-12

43 19,5

66472 K-60SP-SE Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, rozpojovací 
klíč A12 a čelní vodicí hadice A-60-12, plus: sada koncovek 
A-61, Sada spirál A-62

107 48,5

94497 K-60SP-
SE-A25

Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, sada koncovek 
A-61, sada spirál A-62, sada spirál a koncovek A-25

123 56

66477 K-60 SE 
A30

Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, čelní vodicí 
hadice A-60-12, plus: sada koncovek A-61, sada spirál A-62, 
sada spirál A-30

127 57,5

K-60SP-SE A25 navíc zahrnuje spirálovou sadu A-25:
– 5 sekčních spirál C-8 (16 mm x 2,3 m).
– A-10 koš na spirály.
– T-201 přímý vrták.
– T-202 trychtýřový vrták.
– T-205 "C" vrták na tuk.
– A-13 rozpojovací klíč.


