REMS Mini-Cobra S

Elektrický přístroj na čištění trubek

Elektrický přístroj na čištění trubek s rychlým
přepínáním. Pro snadné a rychlé použití při ucpání
trubek v kuchyni, v koupelně, na toaletě.
Pro trubky
Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály
Ø 8, 10 mm
REMS Mini-Cobra S – Rychlé odstranění ucpání
trubek. Bleskurychlá změna směru otáčení
při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím
rychlého přepínání.
Konstrukce

Kompaktní celek z pohonné jednotky a spirálového bubnu. Dobře padnoucí do
ruky, lehká. Jen 5,7 kg. Kombinovaná otáčivá a přidržovací rukojet’ k řízení automatického posuvu spirály vpřed a vzad a bezpečnému vedení přístroje. Snadná
práce také v zápachových uzávěrech a úzkých ohybech trubek.

Rychlé přepínání

Pro snadné ovládání a rychlé odstranění ucpání trubek. Bleskurychlá změna
směru otáčení při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím rychlého přepínání
také při plném zatížení beze změny směru otáčení motoru, zabraňuje zadrhnutí
spirály a vytvoření smyčky při náhlém odporu způsobeném ucpáním trubky,
pro dlouhou životnost spirál.

Spirály k čištění trubek

Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny.
Vysoce ﬂexibliní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály
vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře
průchozí ohyby. Spirála k čištění trubek s duší z drátu z pružinové oceli zabraňuje
usazování nečistot na spirále nebo ucpáním zapletením dlouhých vláken do
vinutí spirály.

Spirálový buben

Kvalitní německý výrobek

Proti korozi chráněný spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného
skleněným vláknem. Gumové těsnění zabraňuje znečištění okolí. Odvětrání
vnitřního prostoru spirálového bubnu zajišt’uje samostatné oschnutí spirály.
Možnost optického sledování spirály pro kontrolu v kterýkoli okamžik.

Pohon

Osvědčená pohonná jednotka. Enormně silná a výkonná. Robustní převody
pracující bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou. Univerzální motor, 600 W,
s pravým a levým chodem s extra silným kroutícím momentem při nízkých
otáčkách. Plynulé, elektronické řízení otáček. Otáčky jsou řízeny proměnným
tlakem na bezpečnostní spínač od 0 do 550 min-1 (tlačítko „přidávání plynu“).

Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra S. Elektrický přístroj na čištění trubek s rychlým přepínáním,
na trubky Ø 20 – 50 (75) mm. Pro čistící spirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s
bez údržby pracujícími převody, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 600 W,
s pravým a levým chodem s extra silným kroutícím momentem při nízkých
otáčkách, bezpečnostním spínačem. Plynulé, elektronické řízení otáček (tlačítko
„přidávání plynu“). Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného
skleněným vláknem. Spirála Ø 8 mm, s jádrem, délka 7,5 m. V kartonu.
Obj.č.
170022
R220

Příslušenství
Označení
Spirály k čištění trubek s duší
Spirály k čištění trubek
Kufr z ocelového plechu

Ø × délka
8 mm × 7,5 m
10 mm × 10 m

Obj.č.
170201
170205
185058

R

207

