
PŘEDNOSTI

n	Čistý a diskrétní provoz
n	 Jednoduché ovládání díky automatickému posuvu spirál  
 dovnitř a zpět 
n	Regulovaný posun a uchycení spirál pouze 1 pákou
n	Možnost nasazení se spirálami Ø 10 nebo Ø 13 mm
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	 Spirálový buben

 Snadné přenastavení  
 na spirály 10 mm  
 příp. 13 mm.  
 Snadný transport.

Čištění potrubí
Elektrické čističky potrubí          

	 Včetně krabice na nástroje

 Okamžitě schopná provozu

TECHNICKÁ DATA

Pro trubky o průměru: Ø 50 - 125 mm
S přímým napojením: Ø 16 mm 
Max. pracovní délka: 15 m, lze prodloužit až na 30 m
Výkon motoru: 250 W  
Otáčky:  270 - 340 min-1,  

třístupňová regulace
Hmotnost: 47,5 kg

ROSPEED 3F
Bubnová čistička potrubí pro trubky  
Ø 50 – 125 mm s automatickým posuvem  
spirály vpřed. Ideální pro použití uvnitř budov

Profil produktu

VYUŽITÍ 

Nečistoty z potrubí zůstanou na rozdíl od jiných čističek při zpět-
ném chodu spirály v bubnu. Díky tomu se přístroj skvěle hodí pro 
využití v provozech v oblasti sanity, topení a klima resp. využití 
v domácnostech, zdravotnických zařízeních, gastronomii a ho-
telech, školách, pečovatelských zařízeních, při správě budov a pro 
veřejné budovy

PŘEDNOSTI 

n Okamžitě připravená k použití
n Naprosto jednoduchá a pohodlná manipulace  
 díky automatickému posuvu
n Pracuje čistě a diskrétně
n Přehledné ovládání

ATC = automatická kontrola  
otáček zabraňuje překroucení 
spirály v potrubí!

Označení                                      kg g            Obj.č.

ROSPEED 3F (230 V) se sadou nástrojů           47,5          1 72960
Spirála 16 mm x 15 m s ocelovým jádrem         15,0          1 72918
ROSPEED 3F (230 V) s další spirálou + košem    62,5         1   19077

Balení pro Standard 16 mm (obj.č. 72960) dodáme včetně: Základní stroj, 
přímý vrták (obj.č. 72161), soudkový vrták (obj.č. 72163), vratný vrták  
(obj.č. 72162), spirála (obj.č. 72918), řetízkový vrták (obj.č. 072185F), ozubený 
křížový vrták (obj.č. 72176), spirálový ozubený vrták (obj.č. 72166), rozpojo-
vací klíč (obj.č. 72100), vodicí hadice (obj.č. 72540), ROWONAL sprej  
(obj.č. 72142), plastový kufřík

Se 6 profesionálními násroji

n	Přímý vrták 
n	Soudkový vrták
n	Vratný vrták 
n	Řetízkový vrták
n	Ozubený křížový vrták
n	Spirálový ozubený vrták

TECHNICKÁ DATA

Pracovní rozsah: Ø 40 - 100 mm 
Max. pracovní délka: 10 m se spirálami Ø 10 mm
  15 m se spirálami Ø 13 mm 
Výkon motoru: 250 W
Otáčky (buben): 300 min-1

Rozměry: 58 x 33 x 39 mm

RODRUM S
Bubnová čistička potrubí s automatickým chodem  
spirál pro trubky Ø 40 - 100 mm. Ideální pro použití  
ve veřejných a komerčních prostorách.

Flexibilní využití:  
vyměnitelný buben pro různé průměry spirál

Jednoduchá manipulace:  
uchycení a posun spirál v jednom

Čistota:  
spirála v odnímatelném bubnu

	 Otvory pro oplachování  
Odtoková výpusť

 Snadné čištění spirál bubnů

	 Pogumované nohy 

 Stabilita, žádné škrábance na podlaze

Označení                                                               Obj.č.

RODRUM S 10 1000001256
RODRUM S 13 se sadou nářadí 1000001257 
RODRUM S 13 s křížovým vrtákem 1000001307 

Označení                                                                Obj.č.

Buben S 10 1000001275
Buben S 13 1000001276
RODRUM S sada nářadí 16 mm 1000001308 
Zesílená spirála 13mmx15m 72016     


