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ČI Š T Ě NÍ  OD T O K Ů
RUČNÍ  N Á S T RO J E

K-25 RUČNÍ BUBNOVÁ 
ČISTIČKA
ČISTÍ ODPADY 20 AŽ 40 MM (¾" - 1 ½")
Ruční bubnová čistička K-25 je profesionální volbou po mnoho let, nabízí prvotřídní 
kvalitu. Je to ideální nástroj pro uživatele, kteří vyžadují to nejlepší. Prémiová kvalita, 
precizní provedení, 3-čelisťové sklíčidlo pro pevné zajištění spirály. Uvolňuje spirálu jedním 
pohybem zápěstí. Pracuje přes odbočky a ohyby u dřezů, van, pitných fontán, toalet, 
pisoárů, ventilačních potrubí.

 VÝBĚR HLAV SPIRÁL
K dispozici v provedení se soudkovou spirálovou hlavou nebo kloubovou hlavou 

  SPIRÁLY ODOLNÉ ZKROUCENÍ
8 mm (55⁄1616") × 7,6 m (25') spirála se splétaným, vinylovým vnitřním jádrem

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

  PROFESIONÁLNÍ TŘÍDA

Precizně provedené tříčelisťové sklíčidlo pro pevné zajištění spirály.  
Uvolňuje spirálu pohybem zápěstí. 
Vroubkovaná rukojeť z hliníkového odlitku k vyloučení prokluzování. 
Plastový buben vyrobený rotačním litím, který se nezdeformuje ani nezrezne a  
lehko se čistí.

KATALOGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

58890 K-25-BP Ruční čistička se spirálou a soudkovou hlavicí C-1IC

58895 K-25-DH Ruční čistička se spirálou a kloubovou hlavicí C-2IC

K-26 RUČNÍ BUBNOVÁ 
ČISTIČKA
ČISTÍ ODPADY 20 AŽ 40 MM (¾" - 1½")
Ruční čístička RIDGID K-26 poskytuje vynikající výkon a hodnotu. Prokluzu odolné 
kleštinové sklíčidlo pevně uchopí spirálu otočením zápěstí. Rotačně lisovaný plastový 
buben se snadno čistí a zároveň odolává rzi a promáčknutí.

  TYP A PRŮMĚR SPIRÁLY 
8 mm (55/1616") × 7,6 m (25') spirála s dutým jádrem a soudkovou hlavou

  KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Protiskluzové upínací sklíčidlo sevře spirálu otočením zápěstí
Rotačně lisovaný plastový buben se snadno čistí

 OTEVŘENÉ PROVEDENÍ BUBNU
Poskytuje přístup ke spirále a umožňuje aplikaci odrezovače RIDGID Cable Rust Inhibitor

KATALOGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

59812 K-26 Ruční čistička se spirálou a soudkovou hlavicí C-1


