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Omezovaã kroutícího momentu:
omezí až zastaví otáãky bubnu pfii
“zaseknutí” koncovky, tím zamezí
pfiekroucení spirály a varuje
obsluhu, když se narazí na
ucpávku v odpadu.

K-400 AF

K-400 AF | Vyčistit

K-400 Elektrická bubnová čistička 
Pro potrubí do 110 mm (4”) do 30 m 

K-400 je vybavena omezovačem kroutícího momentu a silnými spirálami IW k zabránění 
překroucení spirály.
Pro snadné čištění může být vybavena automatickým posuvem spirály.
Typické aplikace: odpadní potrubí, podlahové odpady, střešní ventilační trubky a ventilační potrubí.

Vlastnosti
• Dodává se s indukčním motoren 380W, 230V, 50 Hz.
• Otáčky spirály 165 ot/min.
• Snadná přeprava

- Vestavěný přepravní vozík – umožňuje snadné přemístění na
pracoviště a zpět. Kola s nalisovanými pryžovými obručemi
umožňují snadnou jízdu na nerovném povrchu a po schodech.

- Zabudované teleskopické madlo – umožňuje zvětšení výšky
madla při přepravě. Madlo se při čištění odpadů pro lepší stabilitu
a úsporu místa v dolní poloze zajistí.

• Stabilita a ovládání
- Systém ovládání spirály – zastaví otáčení bubnu, když koncovka

uvízne v ucpávce; sníží se tím nebezpečí, že se spirála v bubnu
překroutí a obsluze to signalizuje, že se narazilo na ucpávku.

- Spirála s “pevnou vložkou” – má houževnatou 3/8” nebo 1/2”
pevnou vložku spirály s hustým vinutím (IW), která je robustní a
odolává zalamování. Každá velikost se dodává v několika délkách
a používá řadu čistících koncovek RIDGID®, které lze rychle
připojit.

- AUTOFEED® – je nabízen jako příslušenství, toto patentované
zařízení slouží zavádění spirály do odpadního potrubí. Při změně
polohy páky AUTOFEED® se pružina zasouvá zpět do bubnu.

• Nožní vzduchový spínač.
• Modely AF jsou rovněž vybaveny čelní vodicí hadicí.

27028 K-400 C-32 IW 40 - 75 • • • • 34,0
27033 K-400 C-45 IW 50 - 110 • • • • 40,0
28098 K-400 C-32 IW AF 40 - 75 • • • • • • 39,8
28103 K-400 C-45 IW AF 50 - 110 • • • • • • 41,8

90072 K-400 C-32 IW 40 - 75 • • • 34,0
92197 K-400 C-45 IW 50 - 110 • • • 40,0
91157 K-400 C-32 IW AF 40 - 75 • • • • • 39,8
92192 K-400 C-45 IW AF 50 - 110 • • • • • 41,8

Jaké spirály použít
Pro potrubí 40 - 75 mm použijte spirálu 10 mm IW max. délky 30 m
(strana 152)
Pro potrubí 50 - 110 mm použijte spirálu 12 mm IW max. délky 23 m
(strana 152)

27048 A-400 Buben 2,6
41937 — Pár rukavic (kůže) 0,2
59230 A-13 Rozpojovací klíč pro spirálu 10 mm —
59225 A-12 Rozpojovací klíč pro spirálu 12 mm —
26773 — Automatický posuv spirály 0,9
92607 — —

70032 — Pryž rukavic s hrubozrnným vnitřkem —

Příslušenství

49002 Sada koncovek T-260 

62995 T-202 soudkovitý vrták 
63005 T-205 fréza “C” 
63035 T-211 srdcovitý vrták na tuk 
59230 A-13 rozpojovací klíč 

87582 C-32 IW spirála 10 mm x 23 m
87597 C-45 IW spirála 12 mm x 23 m

Kat.
č.

Model 
č.

Rozsah 
mm

Hmotnost 
kgT-260 

Sada
C-32 IW 

10 mm x 23 m
Čelní vodicí 

hadice
Rukavice230 V

Motor Standardní vybavení 

C-45 IW 
12 mm x 23 m

Autoposuv

âelní vodicí hadice

Hmotnost kgPopisModelKat. č.

Adaptér pro nástroje 12 mm (T1 a pod.) 
na spirále 10 a 12 mm



 

K-400 
K-3800 
K-750 
K-7500
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K-400, K-3800, K-750, K-7500

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE!

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE!

bubnu.

pracovníka bude spirála mít snahu uhnout do strany.



K-400, K-3800, K-750, K-7500

buben a sponu tvaru E.
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K-400, K-3800, K-750, K-7500
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K-400, K-3800, K-750, K-7500



K-400, K-3800, K-750, K-7500
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