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CSATORNATISZTÍTÁS

A fent bemutatott K-1500A SE modell az alábbiakat 
tartalmazza:

• K-1500 gép plusz:
• 11⁄4" (C-11) kábel 7 szekciója, összesen 105' (32 m).
 - Két A-8 kábeltartó.
• Szerszámkészlet, tartalma:

- T-1 egyenes csőtisztító.
- T-50-1 cápafogas fúró.
- T-3 tölcséres fúró.
- T-6 visszanyerő fúró.
- T-8 zsírfúró.
- A-3 szerszámdoboz.
- T-13 fűrészfogas vágó.

K-1500SP szekciós 
csőtisztítógép

2" (50 mm) - 10" (250 mm) méretű lefolyó- és csatornacsövekhez
• A legjobb sokoldalú csatorna és lefolyócső tisztító gép. Egy ember könnyedén 

eltisztíthatja a legkomolyabb dugulást is - bel- vagy kültéren. A gyors tisztítással 
a munka gyorsabban elkészül ... és jobban.

• Egyedi, könnyen használható, gyors működésű kuplung biztosítja a kezelő számára 
a legjobb vezérlést:

    - Húzza le a fogantyút, a kábel állandó 600 ford/perc fordulattal forog.
    - Engedje el a fogantyút, a kábel azonnal leáll.
• Odagurul a munka helyére - gyorsan felállítható, gyorsan tisztít.
• Üzemkész, könnyen kezelhető, 15 láb (4,6 m) szakaszos 11⁄4" (32 mm) méretű kábel 

3" (75 mm) - 10" (250 mm) méretű vezetékek tisztításához 300' (91 m) hosszban.
• Egyszerű kuplungpofa cserével illeszthető a K-1500 7⁄8" (22 mm) méretű kábel 15-láb 

(4,6 m) szakaszainak mozgatásához 2" (50 mm) - 4" (110 mm) méretű vezetékeken 
keresztül, 175' (53 m) hosszúságig.

• Teljes 1.500 W-os motorral és nagy teljesítményű forgókapcsolóval felszerelve.
• 10" méretű tömör, golyóscsapágyazott kerekek.

Gép opciók - A-keret

Kat.sz.
Típus sz. Megnevezés

Tömeg

115 V - 60 Hz 240 - 50 Hz font kg

45302 45312 Csak K-1500A Gép A-1 RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel, 
A-12 kapcsoló tűkulccsal és A-34-12 hátsó 
vezetőtömlővel

132 60

45307 45317 K-1500A SE GÉP A-1 RIDGID lefolyó tisztító kesztyűvel, 
A-12 kapcsoló tűkulccsal és A-34-12 hátsó 
vezetőtömlővel, valamint SE szerszámkészlet 
(lásd alább)

254 115

Kábelkészletek és szerszámkészlet

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
61630 A-62 7⁄8" (22 mm) kábelkészlet, tartalma

- 5 szekció C-10, 7⁄8" (22 mm) x 15' (4,6 m) 
- A-8 Kábeltartó

43 19,5

61625 A-61 7⁄8" (22 mm) kábelkészlet, tartalma
- T-101 egyenes csőtisztító 
- T-102 tölcséres fúró 
- T-107 gyökérvágó 
- T-125 visszanyerő fúró 
- T-150-1 cápafogas fúró 
- A-3 szerszámdoboz 
- A-12 tűkulcs

8 3,6

A K-1500SP-hez tartozó kábeleket, szerszámokat és tartozékokat lásd a 12.24-12.25 oldalon.

Kapcsolja be a kuplungot, a kábel 
forog

Engedje el a fogantyút, a kábel azonnal 
leáll

Gyors működésű kuplung


