REMS Mini-Cobra S
Elektrikli boru temizleme cihazı, hızlı geçiş kumandalı.
Mutfak, banyo ve tuvaletlerde oluşan tıkanıklıklara
acil müdahale için geliştirilmiş, başarısı kanıtlanmış
ve pratik nitelikte boru temizleme tertibatı.
Boru çapları
Ø 20 – 50 (75) mm
Spiral donanımları
Ø 8, 10 mm

Elektrikli boru temizleme tertibatı

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Boru tıkanıklıklarının
hızlı şekilde giderilmesi için. Hızlı geçiş kumandası
sayesinde spiralin ileri/geri hareketleri arasında
saliseler dâhilinde yön değiştirme.
Yapım biçimi

Tahrik makinesi ve spiral haznesinden oluşan kompakt nitelikte ünite. Kullanışlı
ve haﬁftir. Sadece 5,7 kg ağırlığında. Otomatik spiral ilerleme ve geri sardırma
tertibatının kumanda edilebilmesi ve aletin güvenli bir biçimde yönlendirilebilmesi
için, komine tipi çevirme ve tutma sapı ile donatılmıştır. Koku kapakları ve dar
boru dirseklerinde dahi rahat çalışma olanağı.

Hızlı geçiş kumandası

Kolay kullanım ve boru tıkanıklılıklarının hızlı bir şekilde giderilmesi için. Spiralin
ileri/geri hareketleri arasında hızlı geçiş kumandası sayesinde saliseler dâhilinde
yön değişikliği, tam yük altında dahi motorun dönme yönünü değiştirmeden
mümkün olmaktadır, boru tıkanıklığı nedeniyle spiralin dolaşmasını önlemektedir,
spirallerin uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır (Patent EP 3 059 022).

Boru temizleme spiralleri

Boru temizleme spirali içersinde bulunan, iklim şartları ile ısı şartlarına dayanıklı
olarak tasarlanmış plastik iç kısım sayesinde, boru temizleme spiralinin kir
ile dolması, veya spiral daireleri içersinde uzun elyaﬂı kirlerin birikmelerine izin
verilmemektedir. Spiraller son derece değerli yay çeliği telinden imal edilmiştir.
Özel sertleştirilme yöntemiyle sertleştirilmiştir. Dar boru dirseklerinde dahi kolay
ilerleyebilmesi için, son derece esnek biçimde tasarlanmıştır. Spiral sonunda
bir adet darbe tipi delme kafası tesis edilmiştir (lavabo süzgeç kafası).

Alman Kalite Ürünü

Spiral haznesi

Cam elyaf malzemesiyle güçlendirilmiş ve darbelere dayanıklı ve paslanmayı
önleyen özellikte spiral davlumbazı sayesinde çevrenin kirlenmesi önlenmektedir.
Spiral davlumbazının havalandırılma yöntemi sayesinde, kullanım sonrası iç
kısmı kendiliğinden kurumaktadır. Sürekli kontrolün sağlanması bakımından,
spiral üzerine sürekli görüş teması bulunmaktadır.

Info

Tahrik sistemi

Kendini kanıtlamış olan tahrik makinesi sistemi. Çok güçlü ve aynı zamanda
yedek güçlere sahiptir. Bakım gerektirmeyen devir düşürücü dişli kutusu sistemiyle
donatılmış tahrik sistemi, emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemiyle donatılmıştır.
Düşük devirlerde yüksek torklu ve sağ ile sol yönlü çalıştırma imkanı bulunan
630 W gücünde üniversal motor. Kademesiz olarak elektronik devir ayarı donanımlı.
Devir hızı emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu sayesinde 0 ile 950 ¹/dak.
arasında yönlendirilmektedir (gaz pedalı tipi çalıştırma butonu).

Teslimat kapsamı

REMS Mini-Cobra S. Elektrikli boru temizleme cihazı, hızlı geçiş kumandası ile,
Ø 20−50 (75) mm borular için. Ø 8 und 10 mm çaplarında boru temizleme spiralleri içindir. Tahrik makinesi bakım gerektirmeyen dişli kutusu sistemi, 230 V,
50–60 Hz, 630 W gücünde üniversal motor, düşük devirlerde yüksek tork oluşumlu ve sağ ile sol istikamete dönüşlü, emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu
ile donatılmıştır. Kademesiz olarak elektronik devir ayarı donanımlı (gaz pedalı
tipi çalıştırma butonu) 0 ile 950 ¹/dak.. Spiral haznesi darbelere dayanıklı ve
cam elyaf takviyeli plastik maddeden imal edilmiştir. Spiral Ø 8 mm, göbekli,
7,5 m uzunluğunda.
Adlandırma
Art.-No.
REMS Mini-Cobra S, karton kutu içinde
170022R220
REMS Mini-Cobra S Set, sağlam çelik sandık içerisinde 170023R220

Aksesuar
Adlandırma
Boru temizleme spirali
merkez teli ile donatılmıştır
Boru temizleme spirali
Çelik kutu

Ebat
8 mm × 7,5 m
10 mm × 10 m

Art.-No.
170201
170205
185058R

Bağlayıcı olmayan ﬁyat tekliﬁdir. Tüm ﬁyatlara KDV ilave edilecektir.
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