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ČISTIČ ODPADŮ

Výše vyobrazený model K-1500A SE obsahuje:

• Čističku K-1500 plus:
• Sedm sekčních spirál 11/4" (C-11), celkem 105' (32 m).
• Dva koše na spirály A-8.
• Sada koncovek obsahuje:

– T-1 přímý vrták.
– T-50-1 vrták se žraločími zuby.
– T-3 trychtýřový vrták.
– T-6 vytahovací vrták.
– T-8 vrták na tuk.
– A-3 kufřík na koncovky.
– T-13 řezák s pilovými zuby.

Čistička K-1500SP na 
spojované spirály

Pro odpadové a kanalizační potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)
• Nejlepší univerzální čistička kanalizace a odpadů. Jedna osoba snadno vyčistí i 

nejtěžší ucpávky, jak ve vnitřním tak venkovním prostředí. Vysokorychlostní čištění 
provede práci rychleji a kvalitněji.

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

    – Při zatažení za páku dolů se spirála roztočí při konstantních otáčkách 600 ot/min.
    – Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
• Přeprava na pracoviště pomocí koleček – rychlá příprava, rychlé vyčištění.
• Vybavena k pohonu a snadnému ovládání sekcí spirály, 15 stop (4,6 m) 11/4" (32 mm) 

pro čištění potrubí 3" (75 mm) až 10" (250 mm) v délce až 300' (91 m).
• Snadná výměna čelisti spojky přizpůsobí K-1500 pro pohon sekcí spirály 15 stop 

(4,6 m) 7/8" (22 mm) v potrubích 2" (50 mm) to 4" (110 mm) v délce až 175' (53 m).
• Vybavena motorem 1.500 W a vysokozátěžovým otočným spínačem.
• Pevná kola s kuličkovými ložisky 10".

Volitelné vybavení - A rám
Katalogové  

č. Č.  
modelu Popis

Hmotnost

115 V -  
60 Hz

240 V -  
50 Hz lb. kg

45302 45312 Pouze K-
1500A

Čistička s rukavicí na čištění odpadů A-1 RIDGID, 
rozpojovacím klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí 
A 34-12

132 60

45307 45317 K-1500A SE Čistička s rukavicí na čištění odpadů A-1 RIDGID, 
rozpojovacím klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí 
A-34-12 plus sada koncovek SE (viz níže)

254 115

Sady spirál a sada koncovek

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
61630 A-62 Sada spirál 7/8" (22 mm) obsahuje

–  Pět sekčních spirál C-10, 7/8" (22 mm) x 
15' (4,6 m) 

– A-8 koš na spirály

43 19,5

61625 A-61 Sada nářadí 7/8" (22 mm) 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

8 3,6

Spirály, koncovky a příslušenství K-1500SP viz str. 12.24-12.25.

Zatažení páky spojky roztočí spirálu Uvolněním páky se spirála okamžitě 
zastaví

Rychlospojka


