REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistící přístroj

Osvědčený, spolehlivý sací a tlakový čistící přístroj
k rychlému odstranění ucpání.
REMS Pull-Push – Rychlé odstranění ucpání.
Vysoká přítlačná síla díky přední přestavitelné rukojeti.
Optimální přizpůsobení požadavku na čištění díky 2 manžetám:
krátké manžetě pro umyvadla a vany, dlouhé manžetě pro toaletu.

Rozsah dodávky

REMS Pull-Push. Sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání.
S krátkou a dlouhou manžetou. V kartonu.
Obj.č.
170300
R

REMS Mini-Cobra

Přístroj na čištění trubek na ruční a elektrický pohon

Osvědčený, praktický přístroj pro rychlé použití
při ucpání trubek v kuchyni, koupelně, na toaletách.
Pro trubky
Ø 20 – 50 (75) mm
Pro spirály
Ø 6, 8, 10 mm
REMS Mini-Cobra – ručně nebo elektricky.
Nepostradatelná při malých ucpáních.
Konstrukce

Jednoduchá, robustní, konstrukce vycházející z praxe. Dobře padnoucí do ruky,
lehká. Jen 2,9 kg. Lehká práce i v sifonech a úzkých ohybech trubek. Bezproblémové zavedení spirály přímo sítkem nebo křížem do dřezů a odpadů. Aretace
spirály rychloupínacím sklíčidlem.

Spirály k čištění trubek

Spirály z vysoce kvalitního ocelového pružinového drátu. Speciálně kaleny.
Vysoce ﬂexibilní pro snadný posuv také v úzkých ohybech trubek. Na konci spirály
vytvořená soudkovitá hlava (hlava pro dřezová síta), proto obzvláště dobře
průchozí ohyby.

Spirálový buben

Spirálový buben chráněný proti korozi z plastu zpevněného skleněným vláknem,
odolného proti nárazu, zabraňuje znečištění okolí. Větrání vnitřního prostoru bubnu zajišt’uje samostatné vysušování spirály. Možnost vizuální kontroly spirály.

Pohon

Ručně, pomocí snadno se otáčející a snadno uchopitelné kliky nebo vhodnou
vrtačkou/vhodným vrtacím šroubovákem, počet otáček ≤ 300 min-1. Šestihranný
unášeč pro elektrický pohon v krytu bubnu.

Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Mini-Cobra. Přístroj na čištění trubek na trubky Ø 20 – 50 (75) mm, s ruční
klikou a 6-ti hranným unášečem pro vrtačky/vrtací šroubováky. Pro čisticí spirály
Ø 6, 8 a 10 mm. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným
vláknem. Rychloupínací sklíčidlo. Spirála Ø 8 mm, délka 7,5 m.. V kartonu.
Obj.č.
170010
R

Příslušenství
Označení
Spirály k čištění trubek
Spirály k čištění trubek s duší

206

Ø × délka
8 mm × 7,5 m
10 mm × 10 m
8 mm × 7,5 m

Obj.č.
170200
170205
170201

