
219

8

Rozpojovací klíč
n	K uvolňování spirál / spirálového nářadí

n		 Nehrozí vzpříčení: pro bezpečné zavedení spirál  
 do vstupních šachet a šachtových zátek

Teleskopické vodicí trubky

Vodicí rukavice pro spirály
n		Pro bezpečné uchopení a vedení čisticích spirál

Vodicí rukavice, kožené:
n	 Z hovězí kůže s krátkou manžetou
n		Vnitřní plocha rukavice pobita  

kovovými kluznými nýty
n		Požívejte pouze spolu s hygienickými rukavicemi

Označení Objem kg g  Obj.č.

Sprej 0,2 l   220 72142
Plastový kanystr 5,0 l 5100 72140

Označení                                      Délka spirály max.          kg g      Obj.č.

Pro spirály s Ø 16 mm 34,5 m 1,3 72110
Pro spirály s Ø 22 mm 22,5 m 1,6 72112
Pro spirály s Ø 22, 32 mm 22,5 m 2,3 72111

Označení               kg g      Obj.č.

Pro spirály/nástroje s Ø 16 mm 20 72100
Pro spirály/nástroje s Ø 22 a 32 mm 30 72101
Pro spirály/nástroje s Ø 8 mm 15 72102

Provedení Vysunutá délka m Typ kg g Obj.č.

Pro spirály Ø 16, 22 mm 1,4 - 2,3 2 dílný 3,0 72130
Pro spirály Ø 22, 32 mm 1,9 - 4,3 3 dílný 10,0     72131

Vratné zařízení pro zpětný chod spirál
n Bezpečné vrácení a posuv spirál ve stoupacích potrubích
n Vhodné pro všechny vinuté spirály s Ø 22 a 32 mm
n	Použití i jako posunovací jednotka při komplikovaném ucpání
potrubí
n	Bez problémů použitelné i jako adaptér pro výrobky jiných firem
n	S vodovodní přípojkou (2 připojovací šroubení 1“)

ROWONAL Přípravek na ošetření a konzervování spirál
n		Údržba, ochranu a konzervování spirál, spojek a nářad
n	Čištění, odstaňování rzi a dezinfekce

Koše na spirály
n	Bezpečné skladování a pohodlná přeprava
n	Skvěle se hodí na čistění i údržbu

Obj.č. 72140

Obj.č. 72101

Obj.č. 72100

Označení                kg g       Obj.č.

Vratné zařízení 3,7 72135

Obj.č. 72110 Obj.č. 72112

Obj.č. 72111

Čištění potrubí
Příslušenství pro elektrické čističky potrubí 

Obj.č. 72142

Označení kg g  Obj.č.

Vodicí rukavice levá, kožená 190 72120
Vodicí rukavice levá, kožená 190 72121
Vodicí rukavice pár, gumové 160 1500000439


