REMS Pull-Push

Szívással és nyomással tisztíttó berendezés

Bevált, megbízható szívással és nyomással tisztíttó
berendezés a dugulás gyors elhárításáért.
REMS Pull-Push – A dugulások gyos eltávolításáért.
Nagy nyomóerö az elülsö beállítható markolatnak köszönehtöen.
Optimálisan alkalmazkodik az elvárásokhoz, a 2 manzsettának köszönhetöen:
rövid a mosdókhoz és kádakhoz, a hosszú a toalettekhez.

Szállítási terjedelem

REMS Pull-Push. Szívással és nyomással tisztíttó berendezés a dugulás
gyors elhárításáért. Rövid és hosszü manzsettákkal. Kartondobozban.
Cikk-sz.
170300
R

REMS Mini-Cobra

Csőtisztító készülék kézi- és elektromos üzemre

Bevált, kézreálló készülék, a konyhában, fürdőszobában,
WC-ben történő gyors bevetésre, csődugulások esetén.
Csövekhez
Ø 20 – 50 (75) mm
Spirálokhoz
Ø 6, 8, 10 mm
REMS Mini-Cobra – kézzel vagy villamos meghajtással!
Nélkülözhetetlen kis dugulások esetén!
Felépítés
Egyszerű, robusztus, a gyakorlatnak megfelelő konstrukció. Kézreálló, könnyű.
Csak 2,9 kg. Könnyű munkavégzés, szagelzáróban és szűk csőívekben is.
A spirálok problémamentes bevezetése, közvetlenül a szűrőn, vagy a mosogatómedencékben lévő kereszteken, lefolyókon keresztül. A spirálok reteszelése
gyorsbefogó tokmánnyal.

Csőtisztító spirálok

Spirálok, nagy értékű rugóacél huzalból. Speciálisan edzett. Igen hajlékony, a
könnyű eltoláshoz, szűk csőívekben is. A spirálokhoz hozzáalakított buzogányfej
(mosogatómedence-szűrőfej), ezért különösen jól követi az íveket.

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.

Meghajtás

Kézzel, könnyü járású, jó fogású forgatókarral vagy a arra megfelelö fúróval/
fúró csavarhúzóval Fordultatszám ≤ 300 min-1. Vagy a szokásos csavarbehajtóval.

Német minőségi termék

Szállítási terjedelem

REMS Mini-Cobra. Csőtisztító készülék, Ø 20–50 (75) mm csövekhez, kézi
forgatókarral, és 6-lapú menesztővel, a szokásos meghajtógépekhez (elektro-mos,
lassú járású fokozatmentes meghajtású fúrógép, vagy csavarbehajtó). Ø 6, 8,
10 mm csőtisztító spirálokhoz. Spirál-dob ütésálló, üvegszál erősítésű műanyagból.
Gyorsbefogó tokmány. Spirál, Ø 8 mm , 7,5 m hosszú. Kartonban.
Cikk-sz.
170010
R

Tartozékok
Megnevezés
Csőtisztító spirálok betéttel
Csőtisztító spirálok betéttel
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Ø × hossz
8 mm × 7,5 m
10 mm × 10 m
8 mm × 7,5 m

Cikk-sz.
170200
170205
170201

