
HASZNÁHATÓ 32-100 MM (11/4" - 4") VEZETÉKEKBEN 
A RIDGID FlexShaft készülékek könnyü és kompakt kivitelezésüknek 
köszönhetően hatékonyan tisztítanak 32-100mm-es lefolyócsöveket 
21,3 méter hosszon

A Flexshaft használható megvizsgáló kamerával együtt, hogy biztosítva 
a munkafolyamat megtekintését. Ez egyedi tulajdonság a dugulás 
elhárítás világában.
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RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek 
technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott 
dokumentumok változtatása nélkül. A teljes RidgeTool 
termékkínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® 
katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.

© 2019, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az 
Emerson Electric Co.vagy a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült 
Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi 
védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

VISZONTELADÓ

RENDELÉSI ADATOK:
Cikk szám Model Leírás

Tömeg
lb kg

64268 K9-102 
GLOBAL

FlexShaft, 11/4" - 2" (32 - 50 mm) 
Tartalmaz: 50' (15,2m) 1/4" es (6 mm)-es kábelt és készletet* 29.5 13,4

64278 K9-204 
GLOBAL

FlexShaft, 2" - 4" (50 - 100 mm) 
Tartalmaz: 70' (21,3 m) of ⁵/₁₆" (8 mm)-es kábelt és készletet** 44.4 20,1

* K9-102tartalmaz K9-102 11/4" & K9-102 2" láncfejeket FlexShaft 4 oz (118 ml) kenőanyagot, PVC 11/4" & PVC 1¹⁄₂" tartozékokat,
4 mm-es imbusz kulcsot, 3 mm-es T-markolatú kulcsot, RIDGID szerszám táskát, K9-102 & K9-204 használati utasítást.
** K9-204 tartalmaz: K9-204 2" & K9-204 4" FlexShaft 4 oz (118 ml) kenőanyagot, PVC 11/4" & PVC 1¹⁄₂" tartozékokat,
4 mm-es imbusz kulcsot, 3 mm-es T-markolatú kulcsot, RIDGID szerszám táskát, K9-102 & K9-204 használati utasítást.

TARTOZÉKOK:
Cikk szám Leírás

64283 FlexShaft láncfej 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) csöveknek, egy lánccal, karbid éllel (6 mm-es kábelhez)

64288 FlexShaft láncfej 2" (50 mm) csöveknek, 2 lánccal, karbid éllel (6 mm-es kábelhez)

64293 FlexShaft láncfej 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) csöveknek, egy lánccal, karbid éllel (6 mm-es kábelhez)

64298 FlexShaft láncfej 2" (50 mm) csöveknek, 2 lánccal, (6 mm-es kábelhez)

64308 FlexShaft láncfej 2" (50 mm) csöveknek, 2 lánccal, karbid éllel (8 mm-es kábelhez)

64313 FlexShaft láncfej 3" (75 mm) csöveknek, 3 lánccal, karbid éllel (8 mm-es kábelhez)

64318 FlexShaft láncfej 4" (100 mm) csöveknek, 3 lánccal, karbid éllel (8 mm-es kábelhez)

64323 FlexShaft láncfej 2" (50 mm) csöveknek, 2 lánccal (8 mm-es kábelhez)

64328 FlexShaft láncfej 3" (75 mm) csöveknek, 3 lánccal (8 mm-es kábelhez)

64333 FlexShaft láncfej 4" (100 mm) csöveknek, 3 lánccal (8 mm-es kábelhez)

64338 FlexShaft kenőanyag, 8 oz (238 ml)

64343 FlexShaft ¹⁄₄" (6 mm) kábel (tartalmaz 50' (15.2 m) kábelt, burkolatot, csatlakozókat)

64348 FlexShaft ⁵⁄₁₆" (8 mm) kábel (tartalmaz 70' (21.3m) kábelt, burkolatot, csatlakozókat)

LEÍRÁSOK:
Model K9-102 K9-204
Lefolyó kapacitás 11/4" to 2" (32 - 50 mm) 2" to 4" (50 - 100 mm)
Kábel átmérő (bevonat nélkül) ¹⁄₄" (6 mm) ⁵⁄₁₆" (8 mm)
Kabel atmerő bevonattal ³⁄₈" (9,5 mm) ¹⁄₂" (12,7 mm)
Kábel hossza 50' (15,2 m) 70' (21,3 m)
Fordulati sebesség Min. 1800 ford/perc - Max 2500 ford/perc
Furócsavarozó befogás* ⁵⁄₁₆" Hex (8 mm)
Tömeg (furócsavarozó és lánc fej nélkül) 24.3 lbs. (11,0 kg) 38.2 lbs. (17,3 kg)
Méretek (furócsavarozó nélkül) 19,2" × 7,5" × 22,1"

(488 × 191 × 562 mm)
21,1" x 10,8" x 24,2"

(536 × 274 × 615 mm)
Üzemi hömérséklet  -6°C és 60°C között

*Akkumulátoros furócsavarozót nem tartalmaz.

További részletekért látogasson
el a RIDGID.com/warranty oldalra

A RIDGID FlexShaft készülékek specializát lánc fejeket alkalmazva egy rugalmas 
kábel végén, melyet egy akkumulátoros kupplunggal ellátott furócsavarozó (nem 
tartalmazza) hajt meg.

Kevés mocskolodást okoz, mivel a kábel egy tartos nylon bevonatban forog amely 
egy teljesen zárt dobban van.

LANC 
FEJEK

KARBID ÉLŰ 
LÁNCOS FEJEK

• Minden cső típus
• Lágy dugulások és zsír

•  Kemény falu csövek
•  Lágy dugulások, zsír, köves lerakodás  

és gyökerek

GYORS DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
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Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.com

ÉLETHOSSZIG TARTÓ
GARANCIA

A garancia a készülék anyag- és
gyártáshibáira vonatkozik.


