POWER SPIN+™
Dispozitiv de curățat scurgeri

Funcționarea cu dublă antrenare permite comutarea rapidă între mașina
de găurit/înșurubat și puterea manuală pentru străpungerea rapidă a
colmatărilor.
• Curăță conducte de scurgere cu un diametru de ½” până la 1½” (20 mm până la 50 mm).
• Cablul este reținut în tambur pentru a preveni desfășurarea în exterior.
• Cablul rezistent la recul MAXCORE® este proiectat pentru operații electrice de rotire de până la
500 RPM.
• Tehnologia declanșatorului AUTOFEED® permite avansarea automată a cablului în conductă.
• Trageți de trăgaci și rotiți tamburul pentru conducte curate fără murdărie.

CONDUCTE CURATE, MÂINI CURATE
CU TEHNOLOGIA DE TRĂGACI AUTOFEED®
Poate fi utilizat cu un
dispozitiv de găurire/
înșurubare
25’ (7,6 m) de cablu MAXCORE®
¼” (6,3 mm) rezistent la recul
pentru o mai mare rezistență
și durabilitate

Trăgaci ergonomic
AUTOFEED® pentru
avansul și retragerea cablului

Tamburul din polietilenă nu
ruginește și nu se îndoaie

Utilizare manuală pentru
colmatări mai mici

INFORMAȚII PENTRU COMENZI
NR.
CATALOG

DESCRIERE

57043

POWER SPIN+

CABLU
25’ x ¼” (7,6 m x 6,3 mm) MAXCORE®

GARANȚIE
PE VIAȚĂ

GREUTATE
Kg
2.0

Se aplică defectelor de
material și fabricație

Pentru mai multe detalii, vizitați RIDGID.com/warranty

* Dispozitivul de găurire/înșurubare nu este inclus.

CĂZI

CHIUVETE

DUȘURI

RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își
rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caractreristicile tehnice sau
designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool
vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul RIDGID.com.
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