REMS Pull-Push

Emişli ve basınçlı temizleme aleti

Tıkanıklıkları hızla gidermekte başarısı kanıtlanmış,
güvenilir emişli ve basınçlı temizleme aleti.
REMS Pull-Push – Tıkanıklıkları hızla giderir.
Ayarlanabilir ön kulp sayesinde yüksek baskı kuvvetleri.
2 manşet yardımıyla yapılacak temizleme işine en iyi şekilde uyarlanabilir:
kısa manşet lavabolar ve küvetler için, uzun manşet ise klozetler içindir.

Teslimat kapsamı

REMS Pull-Push. Tıkanıklıkları hızla gidermek için emişli ve basınçlı
temizleme aleti. Kısa ve uzun manşetle birlikte. Karton içinde.
Art.-No.
170300
R

Elle ve aynı zamanda elektrik tahrikli boru
temizleme tertibatı

REMS Mini-Cobra
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 6, 8, 10 mm
REMS Mini-Cobra – elle veya elektrik gücüyle. Küçük
çapta tıkanma vakalarında vazgeçilmez yardımcı.
Yapılış biçimi
Basit, sağlam ve çalışma ortamlarına uyumlu konstrüksiyon. Sadece 2,9 kg
ağırlığında. Koku kapakları ve dar boru dirseklerinde dahi rahat çalışma olanağı.
Spiral lavabo süzgeçlerinden ve istavrozlarından kolayca geçe bilme özelliğine
sahiptir. Hızlı sıkıştırma mandreni sayesinde spiralin kilitlenmesi sağlanmaktadır.

Boru temizleme spiralleri

Spiraller son derece değerli yay çeliği telinden imal edilmiştir. Özel sertleştirilme
yöntemiyle sertleştirilmiştir. Dar boru dirseklerinde dahi kolay ilerleyebilmesi için,
son derece esnek biçimde tasarlamıştır. Spiral sonunda bir adet darbe tipi delme
kafası tesis edilmiştir (lavabo süzgeç kafası).

Spiral haznesi

Cam elyaf malzemesiyle güçlendirilmiş ve darbelere dayanıklı ve paslanmayı
önleyen özellikte spiral haznesi 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.

Tahrik sistemi

Kolay çalışan ve ergonomik sapı bulunan manuel çevirme koluyla ya da uygun
matkapla/uygun şarjlı matkapla tahrik edilir, devir ≤ 300 ¹/dak.. Elektrikli tahrik
yöntemi için gerekli altı köşeli tahrik mili ağzı, gövde üzerinde konumlandırılmıştır.

Teslimat kapsamı

REMS Mini-Cobra. Ø 20 – 50 (75) mm arası borular için boru temizleme aleti,
manuel çevirme koluna ve matkap/şarjlı matkap için 6 köşeli tahrik miline sahiptir.
Ø 6, 8, 10 mm spiral çapları için uygundur. Spiral haznesi darbelere dayanıklı
ve cam elyaf takviyeli plastik maddeden imal edilmiştir. Hızlı sıkıştırma mandreni.
Spiral Ø 8 mm, 7,5 m uzunluğunda. Karton kutu içinde.
Art.-No.
170010
R

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

206

Ø × uzunluk
8 mm × 7,5 m
10 mm × 10 m

Art.-No.
170200
170205

8 mm × 7,5 m

170201

Alman Kalite Ürünü

