REMS Mini-Cobra S

Elektromos csőtisztító készülék

Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval.
Bevált, kézreálló készülék, a konyhában, fürdőszobában,
WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén.
Csövekhez
Ø 20 – 50 (75) mm
Spirálokhoz
Ø 8, 10 mm
REMS Mini-Cobra S – A gyors csődugulás
elhárításáért. Villámgyors irányváltás, a spirál
elöre-/hátramenete, gyorskapcosló segítségével.
Felépítés

Kompakt egység, amely áll a meghajtógépből, és a spirál-dobból. Kézreálló,
könnyű. Csak 5,7 kg. Kombinált forgó- és tartófogantyú, a spirál előtolás és
visszafutás automatikus vezérléséhez, és a készülék biztonságos vezetéséhez.
Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csőívekben is.

Csőtisztító spirálok

Spirálok, nagyértékű rugóacél huzalból. Speciálisan edzett. Igen hajlékony,
a könnyű eltolás érdekében, szűk csőívekben is. A spirálokhoz hozzáalakított
buzogányfej (mosogatómedence-szűrőfej), ezért különösen jól követi az íveket.
A béllel rendelkező, rugóacél huzalból készült csőtisztító spirálok megakadályozzák a szennyeződés lerakódását, vagy felfogják a hosszú szálú dugulásokat
a spirálmenetekben.

Gyorskapcosló

Az egyszerű kezelését, a gyors csődugulás elhárításáért. Villámgyors irányváltás,
a spirál elöre -/ hátramenete, gyorskapcosló segítségével teljes leterhelés alatt is,
a motor fordulatának változtatása nélkül, megelőzi a spirál elakadását, hurok létrejöttét, az eldugult csőben való elakadáskor, a spirál hosszabb élettartamáért.

Spiráldob

Korrózióvédett spiráldob, ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból, megakadá-lyozza a környezet szennyeződését. A spiráldob belső terének szellőzése
gondoskodik a spirál önműködő kiszáradásáról. Megtekintési lehetőség, a spirál
mindenkori ellenőrzéséhez.

Német minőségi termék

Meghajtás

Bevált meghajtógép. Rendkívül erőteljes és erős áthúzást biztosít. Robusztus,
karbantartást nem igénylő hajtómű, biztonsági, csúszó tengelykapcsolóval.
Univerzális 600 W motor, rendkívül nagy forgatónyomaték, balra- és jobbra
forgás alacsony fordulatszámoknál is. Fokozatmentes, elektronikus fordulatszám-szabályozás. A fordulatszám szabályozás a változó nyomás következtében
a biztonsági érintőkapcsolón, fokozatmentesen történik, 0–550 min-1 között.

Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra S. Elektromos gép a csőtisztításhoz gyorskapcsolóval a
Ø 20 – 50 (75) mm méretű csövekhez. Csőtisztító spirálok, meghajtógép, karbantartást nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 600 W univerzális motorral,
rendkívül nagy forgatónyomatékkal. Balra- és jobbra forgás alacsony fordulatszámoknál is. biztonsági érintőkapcsolón. fokozatmentes, elektronikus fordulatszám
szabályozás. Spiráldob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból. Spirál Ø 8 mm,
hüvellyel, 7,5 m hosszú. Kartonban.
Cikk-sz.
170022
R220

Tartozékok
Megnevezés
Csőtisztító spirálok betéttel
Csőtisztító spirálok betéttel
Acéldoboz

Ø × hossz
8 mm × 7,5 m
10 mm × 10 m

Cikk-sz.
170201
170205
185058
R

207

