Mașină pentru desfundat scurgeri
cu cabluri secționale, K- 5208

NOU

Curățați scurgeri între 50-200 mm cu cea mai performantă și compactă mașină
cu cabluri secționale de pe piață.
Putere într-un pachet mic


Motorul de 1248 W rotește cablurile secționale de 7/8” (22 mm) și 11/4” (32 mm) cu 585/700 RPM.



Amprenta la sol cu 71% mai mică și cu 35% mai puțină greutate în comparație cu mașinile cu cabluri secționale RIDGID.



Curăță scurgeri între 50 - 200 mm în diametru și până la 61 m în lungime.

Eficiență în a termina treaba repede


Ajustați ambreiajul fără nicio unealtă pentru ambele tipuri de cabluri secționale 7/8” (22 mm) și 11/4” (32 mm).



Sistem de transport al cablurilor secționale ce permite descărcarea și încărcarea acestora mult mai ușor.



Cheie de decuplare cabluri secționale rapid si ușor.

Curățare fără urme


Gestionarea internă a fluidelor rezultate pentru a reține murdăria în timpul lucrului.



Tambur transport cabluri secționale închis, pentru protecția/protejarea mediului de lucru.



Pin de blocare ce asigură fixarea furtunului de ghidaj.

Mașină pentru desfundat scurgeri
cu cabluri secționale, K- 5208
K-5208 Kit

Nr. Cat. 61703

SPECIFICAȚII
Capacitate conductă.................................... 50 - 200 mm
Dimensiuni cabluri....................................... 7/8” (22 mm) și 11/4” (32 mm)
Greutate........................................................ 24 kg
Viteză de operare......................................... 585 / 700 RPM
Putere Motor................................................. 1248 W
Capacitate sistem transport......................... (5 x) 7/8” x 15’ (22 mm x 4.5 m) sau
............................................................... (4 x) 11/4” x 15’ (32 mm x 4.5 m) cabluri
Capacitate cheie de decuplare .................... 5/8” (16 mm), 7/8” (22 mm) și 11/4” (32 mm)
.................................................................. cabluri secționale și unelte

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ
Nr. Cat.

Descriere

110V 50Hz 230V 50Hz

64078

61698

64083

61703

64798

64423

K-5208, doar motorul
Include cheie de decuplare cabluri secționale, furtun de ghidaj, mănușă RIDGID cu inserții metalice (mâna stângă)
K-5208 cu set cabluri secționale C-11, în sistem transport cabluri
Include cheie de decuplare cabluri secționale, 1 x sistem transport cabluri secționale, 4 x C-11 (32 mm) cabluri secționale,
cutie de scule cu 7 unelte, furtun de ghidaj, mănușă RIDGID cu inserții metalice (mâna stângă)
K-5208 cu set cabluri secționale C-10, în sistem transport cabluri
Include cheie de decuplare cabluri secționale, 1 x sistem transport cabluri secționale, 5 x C-10 (22 mm) cabluri secționale,
cutie de scule cu 7 unelte, furtun de ghidaj, mănușă RIDGID cu inserții metalice (mâna stângă)

61713

Sistem transport cabluri secționale (numai tamburul)

64863

Cărucior de transport K-5208
Cheie de decuplare
cabluri secționale
Nr. Cat. 61718

Înregistrează-ți dispozitivul
pe RIDGID LinkTM App

Cutie de scule cu unelte pentru
cabluri secționale de 32 mm
Nr. Cat. 61723

Sistem transport
cabluri secționale
Nr. Cat. 61708

RĂMÂI CONECTAT • RIDGID.EU/SIGNUP

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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