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Kat.sz.
Típus sz. Megnevezés

Tömeg

110 V (UK) 230 V* font kg

37338 36033 K-45AF Gép tartozékok: 
– C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső magos kábel belső dobbal

13.8 6,5

37343 36043 K-45AF-5 Gép tartozékok:
– C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső magos kábel belső dobbal
– C-6, 3⁄8" (10 mm) x 25' (10,7 m) kábel belső dobbal
– T-250, öt darabos szerszámkészlet 3⁄8" (10 mm) kábelhez
– C-6429 hordláda

34 15,4

*230 V-os egységek CEE 7/17 Euro dugós csatlakozóval felszerelve

3⁄4" (20 mm) - 21⁄2" (75 mm) méretű lefolyó/csatornacsövekhez
• Kis vezetékek tisztításához kiváló. Megnyitja az eldugult mosdókat, mosogató 

lefolyókat, piszoárokat és fürdőkád/zuhany lefolyókat.
– 1⁄4" (6 mm) méretű kábelek a legjobbak ¾" (20 mm) - 1½" (40 mm) méretű 

vezetékekhez. 
– 5⁄16" (8 mm) méretű kábelek a legjobbak ¾" (20 mm) - 1½" (40 mm) méretű 

vezetékekhez. 
– 3⁄8" (10 mm) méretű kábelek a legjobbak 1¼" (30 mm) - 2½" (75 mm) méretű 

vezetékekhez. 
• A továbbfejlesztett két irányú automatikus előtolás® segítségével a keze és a munka 

helyszíne tiszta marad – a kábel előtolása és visszahúzása egy kar megnyomásával 
történik.

• Könnyű, használata egyszerű, nincs szükség telepítésre.
• A változtatható sebességű meghajtás a kábelt 0 - 600 ford/perc sebességgel forgatja.
• Két részes rácsavarható tartály, cserélhető belső dobbal.
– Egyszerűvé teszi a kábelcserét; könnyű a megfelelő kábelt alkalmazni a feladathoz.
– A belső dob megakadályozza a vízszivárgást, és nagyban csökkenti a kábel átfordulást 

a dobban.
– A dob rozsda- és horpadásálló – mindig.
• Dobkapacitás: 50' (15 m) 5⁄16" (8 mm) vagy 35' (11 m) 3⁄8" (10 mm).
• RIDGID® lefolyó tisztító kesztyű és használati utasítás mellékelve.

A K-45AF gyorsan megnyitja az 
eldugult fürdőkád lefolyókat. 
Irányváltó motor nélkül adagolja 
és húzza vissza a kábelt

A K-45AF-5 modellben lévő 3⁄8" (10 mm) 
kábel megnöveli a gép kapacitását 
2½" (75 mm) méretű lefolyó vezetékek 
számára

K-45AF lefolyó  
tisztító gép


