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ČISTIČ ODPADŮ

Katalogové  
č. Č.  

modelu Popis
Hmotnost

110 V (UK) 230 V* lb. kg

37338 36033 K-45AF Čistička s: 
– Spirála C-1IC, spirála s vnitřním jádrem, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem

13.8 6,5

37343 36043 K-45AF-5 Čistička s:
– Spirála C-1IC, spirála s vnitřním jádrem 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem
– Spirála C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) s vnitřním bubnem
– T-250, pětidílná sada koncovek pro 3/8" (10 mm) spirálu
– Transportní kufřík C-6429

34 15,4

*230 V jednotky jsou vybaveny Euro zásuvkou CEE 7/17

Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 21/2" (75 mm)
• Vynikající pro čištění malých potrubí. Zprůchodňuje ucpaná WC, umyvadlové odpady, 

pisoáry a vanové/sprchové odpady.

– spirály 1/4" (6 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí ¾" (20 mm) až 1½" (40 mm). 

– spirály 5/16" (8 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí ¾" (20 mm) až 1½" (40 mm). 

– spirály 3/8" (10 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí 1¼" (30 mm) až 2½" (75 mm). 

• Pokročilý dvoucestný autoposuv AUTOFEED® udržuje ruce i pracoviště v čistotě – 
vysouvá a zatahuje spirálu stlačením páky.

• Lehká, snadno ovladatelná, nevyžaduje žádnou přípravu.

• Pohonná jednotka s měnitelnou rychlostí otáčí spirálou při 0 - 600 ot/min.

• Dvoudílný vnější obal s otočným upevněním, s vyměnitelným vnitřním bubnem.

– Usnadňuje výměnu spirály; snadná volba správné spirály pro danou práci.

– Vnitřní buben zabraňuje úniku vody a výrazně snižuje nebezpečí přetočení spirály 
uvnitř bubnu.

– Bubny vůbec nereziví ani se nedeformují.

• Kapacita bubnu: 50' (15 m) spirály 5/16" (8 mm) nebo 35' (11 m) spirály 3/8" (10 mm).

• Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Model K-45AF rychle 
zprůchodní ucpané vanové 
potrubí. Vysouvá a zatahuje 
spirálu bez zařazování zpětného 
chodu motoru

Spirála 3/8" (10 mm) u modelu K-45AF-5 
rozšiřuje možnosti použití čističky i na 
odpadní potrubí 2½" (75 mm)

Dřezová čistička K-45AF


