ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΥΨΗΛΉΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΑΠΌ 1¼" ΈΩΣ 4"
(32 - 100 ΧΙΛ.) ΧΙΛΙΟΣΤΆ
Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID FlexShaft είναι ελαφριά, συμπαγή, εργαλεία
με υψηλή απόδοση, τα οποία προσφέρουν καθαρισμό των σωληνώσεων "από
τοίχο σε τοίχο", διαμέτρου 1¼ " έως 4" (32 έως 100 χιλ.), σε μήκος έως 70' (21,3
μέτρα). Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID FlexShaft μπορούν επίσης να
λειτουργούν ταυτόχρονα με κάμερα επιθεώρησης, επιτρέποντας στον χειριστή
να βλέπει ενώ καθαρίζει. Κανένα άλλο μηχάνημα τέτοιου τύπου δεν μπορεί να το
κάνει αυτό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ "ΤΟΙΧΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ"

Η κεφαλή αλυσίδας εκτείνεται για πλήρη καθαρισμό της σωλήνας.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Τα μηχανήματα FlexShaft επιτρέπουν στον χειριστή να επιχειρεί μαζί με την κάμερα
ταυτόχρονα μέσα στο σωλήνα ενώ το μηχάνημα καθαρίζει.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχύτερη ρύθμιση, γρήγορος καθαρισμός και ασύρματη ευκολία για επιπλέον
εξοικονόμηση χρόνου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ
Διαθέσιμη πλήρη σειρά από εξαρτημάτα κεφαλών αλυσίδων καθαρισμού και αξεσουάρ.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ ΥΨΗΛΉΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ
Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID® FlexShaft χρησιμοποιούν εξειδικευμένα εξαρτήματα αλυσίδας που είναι προσαρτημένα
σε εύκαμπτο καλώδιο, το οποίο περιστρέφεται με υψηλές ταχύτητες από επαναφορτιζόμενο εργαλείο μπαταρία με
ρυθμιζόμενο συμπλέκτη (δεν περιλαμβάνεται), το οποίο συνδέεται με τον κεντρικό άξονα κίνησης.
Δεδομένου ότι το καλώδιο περιστρέφεται μέσα σε ένα ανθεκτικό περίβλημα από νάιλον, το οποίο εμπεριέχεται σε ένα πλήρως
προστατευμένο τύμπανο μεταφοράς, προκαλεί την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στο χώρο εργασίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ:
Τύπος Μοντέλου
Διάμετρος σωληνώσεων
Διάμετρος καλωδίου (χωρίς το περίβλημα)
Εξωτερική διάμετρο καλωδίου (με το περίβλημα)
Μήκος καλωδίου
Ταχύτητα περιστροφής
Υποδοχή εργαλείου*
Βάρος (χωρίς το εργαλείο)
Διαστάσεις (χωρίς το εργαλείο)

K9-102

K9-204

1¼" έως 2" (32 - 50 χιλ.)
2" έως 4" (50 - 100 χιλ.)
5
¼" (6 χιλ.)
⁄16" (8 χιλ.)
1
³⁄8" (9,5 χιλ.)
⁄2" (12,7 χιλ.)
50' (15,2 μέτρα)
70' (21,3 μέτρα)
Ελάχιστη 1.800 στρ. / λεπτό - Μέγιστη 2.500 στρ. / λεπτό
Εξάγωνη 5⁄16" (8 χιλιοστά)
24.3 lbs. (11,0 κιλά)
38.2 lbs. (17,3 κιλά)
19,2" × 7,5" × 22,1"
21,1" x 10,8" x 24,2"
(488 × 191 × 562 χιλ.)
(536 × 274 × 615 χιλ.)
Από 6o C έως 60o C

Θερμοκρασία λειτουργίας

ΕΞΆΡΤΗΜΑ
ΑΛΥΣΊΔΑΣ
• Όλοι οι τύποι σωλήνα.
• Για ελαφρά μπλοκαρίσματα και λίπη.

*Το εργαλείο δεν περιλαμβάνεται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ:
Κωδικός
καταλόγου

Τύπος
Μοντέλου

64268

K9-102
GLOBAL
K9-204
GLOBAL

64278

Βάρος

Περιγραφή
FlexShaft, 1¼" έως 2" (32 - 50 χιλ.)
Περιλαμβάνονται: 50' (15,2 μέτρα) από ¼" (6 χιλ.) καλώδιο και θήκη εξαρτημάτων*
FlexShaft, 2" έως 4" (50 - 100 χιλ.)
Περιλαμβάνονται: 70' (21,3 μέτρα) από 5⁄16" (8 χιλ.) καλώδιο και θήκη εξαρτημάτων**

Λίμπρες

Κιλά
Περιγραφή

29.5

13,4

44.4

20,1

* K9-102 περιλαμβάνει: Αλυσίδα K9-102 (1¼") & K9-102 (2"), Λιπαντικό FlexShaft 4 oz (118 ml), Προσαρμογείς PVC (1¼") & PVC (1½")
Εξάγωνο κλειδί 4 mm - χειρολαβή T, Εξάγωνο κλειδί 3 mm -χειρολαβή T, τσάντα RIDGID, εγχειρίδιο λειτουργίας K9-102 & K9-204.
** K9-204 περιλαμβάνει: Αλυσίδα K9-204 (2 ") & K9-204 (4"), Λιπαντικό FlexShaft 4 oz (118 ml), Προσαρμογείς PVC (1¼") & PVC (1½")
Εξάγωνο κλειδί 4 mm - χειρολαβή T, Εξάγωνο κλειδί 3 mm - χειρολαβή T, τσάντα RIDGID, εγχειρίδιο λειτουργίας K9-102 & K9-204.

ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ ΜΕ ΚΑΡΒΊΔΙΑ
• Σωλήνες με σκληρά τοιχώματα
• Για ελαφρά μπλοκαρίσματα, λίπος,
και ρίζες.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ:
Περιγραφή
FlexShaft κεφαλή, για 1¼" - 2" (32-50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή μονής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (¼")).
FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (¼")).
FlexShaft κεφαλή, για 1¼" - 2" (32-50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή μονής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (¼")).
FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (¼")).
FlexShaft κεφαλή, για 1¼" - 2" (32-50 χιλ.) σωλήνα, μονής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 1/4" (6 χιλ.)).
FlexShaft κεφαλή για 11/2" - 2" (40-50 χιλ.) σωλήνα, διπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 1/4" (6 χιλ.)).
FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5⁄16")).
FlexShaft κεφαλή, για 3" (75 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5⁄16")).
FlexShaft κεφαλή, για 4" (100 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας, χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5⁄16")).
FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5⁄16")).
FlexShaft κεφαλή, για 3" (75 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5⁄16")).
FlexShaft κεφαλή, για 4" (100 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5⁄16")).
FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, διπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 5/16" (8 χιλ.)).
FlexShaft κεφαλή, για 3" (75 χιλ.) σωλήνα, τριπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 5/16" (8 χιλ.)).
FlexShaft κεφαλή, για 4" (100 χιλ.) σωλήνα, τριπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 5/16" (8 χιλ.)).
Λιπαντικό RIDGID FlexShaft 8 oz (238 ml).
Καλώδιο FlexShaft ¼" (6 χιλ.) (περιλαμβάνει 50' καλώδιο (15,2 μέτρα), περίβλημα, συνδέσμους).
Καλώδιο FlexShaft 5⁄16" (8 χιλ.) (περιλαμβάνει 70' καλώδιο (21,3 μέτρα), περίβλημα, συνδέσμους).
Προσαρμογέας για σωλήνα 11/4" (32 χιλ.).
Προσαρμογέας για σωλήνα 11/2" (40 χιλ.).
Εύκαμπτος σωλήνας FlexShaft για χρήση αποστάτη, 1/4" (6 χιλ.), για το Κ9-102 (30,4 εκατ.).
Εύκαμπτος σωλήνας FlexShaft για χρήση αποστάτη, 5/16" (8 χιλ.), για το Κ9-204 (30,4 εκατ.).

Η RIDGID®διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές
των προϊόντων αυτής χωρίς ειδοποίηση ή τροποποίηση της βιβλιογραφίας. Για
την πλήρη επιλογή των προϊόντων της Ridge Tool, ανατρέξτε στον κατάλογο
εργαλείων της RIDGID® ή στο RIDGID.com.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
• Σωλήνες με σκληρά τοιχώματα
• Για ελαφρά φραξίματα, λίπη,
ρίζες και υγρομάντηλα.

FULL LIFETIME
WARRANTY
Κατά ελλατωματικών υλικών και
της εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το
RIDGID.com/warranty

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

© 2020, RIDGID, Inc. Το λογότυπο Emerson και RIDGID είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Emerson Electric Co. ή RIDGID, Inc. στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους
κατόχους τους.

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

Γραφείο Ελλάδας και Κύπρου
Τηλ: 0030 698 6655733
RIDGID.greece@emerson.com
RIDGID.com
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Κωδικός
καταλόγου
64293
64298
64283
64288
66568
66573
64323
64328
64333
64308
64313
64318
66578
66583
66588
64338
64343
64348
64363
64368
64643
64648

