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ČISTIČ ODPADŮ

Čistič odpadů
• Široký výběr z jednoho zdroje – "správná čistička pro každou práci".
• Tradice inovace a kvalita.

Typ
Poč. 

modelů
Délka*

Strana
Stopy m

Ruční čističky:
Ruční čističky WC 2 3 - 6 1 - 2 12.4
Chapadlo 1 6 2 12.4
Plochá páska na odpady 10 25 - 100 7,6 - 30 12.4
Ruční bubnové čističky 4 25 - 35 7,6 - 11 12.5

Dřezové čističky
K-45AF 2 25 7,6 12.6
K-40 1 35 11 12.8

Bubnové čističky
Rozsah použití do 4" (110 mm) 7 50 - 75 15 - 23 12.10
Rozsah použití do 8" (200 mm) 5 75 - 100 23 - 30 12.14
Rozsah použití do 10" (250 mm) 4 75 - 100 23 - 30 12.16

Čističky na spojované spirály
Rozsah použití do 4" (110 mm) 4 Do 100 Do 30 12.18
Rozsah použití do 6" (150 mm) 4 Do 150 Do 46 12.20
Rozsah použití do 10" (250 mm) 4 Do 300 Do 91 12.22

Tyčové čističky
Rozsah použití do 24" (600 mm) 2 Do 500 Do 150 12.26

Tlakové vodní čističky
Rozsah použití do 6" (150 mm) 2 65 - 100 20 - 33 12.28
Rozsah použití do 10" (250 mm) 1 200 61 12.32

Koncovky  — — — 12.34

Spirály — — — 12.36
* Standardní délka potrubí tak, jak je při dodání. Více podrobností, viz příslušná strana katalogu
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Ruční čističky Strana

Ruční čističky WC 12.4

Chapadlo 12.4

Plochá páska na odpady 12.4

Ruční bubnové čističky 12.5

Dřezové čističky

Snadno přenosné kompaktní a lehké

Bubnové čističky
Vyvinou vysoký krouticí moment pro 
odstraňování ucpávek

• Výkon a krouticí moment.

• Vybaveny ochranou spirály.

• Vynikající manipulovatelnost.

Rozměr potrubí
Použití Model Strana

palce mm

3/4 až 21/2
3/4 až 21/2

20 - 75 
20 - 75

Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, odpady van/sprch, pisoárů a 
prádelnových van.

K-45AF 
K-40

12.6 
12.8

Rozměr potrubí
Použití Model Strana

palce mm

11/2 až 4 40 - 110 Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, vany/sprchy, pisoáry, 
prádelnové vany, střešní ventilace a vnitřní podlahové odpady.

K-400 12.10

3/4 až 4 20 - 110 Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, vany/sprchy, pisoáry, 
prádelnové vany, střešní ventilace a vnitřní podlahové odpady.

K-3800 12.12

3 až 8 75 - 200 Přípojky, hlavní řády, průmyslová potrubí. K-750 12.14

3 až 10 75 - 250 Přípojky, hlavní řády, průmyslová potrubí. K-7500 12.16
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Čističky na spojované spirály
Speciálně určeny pro potrubí o větším průměru

• Výkon a rychlost spolu s ovládáním spirály.

• Lehké a přenosné.

Tyčové čističky
Speciálně určeny pro potrubí o větším průměru

Tlakové vodní čističky
Tlakové vodní čističky jsou ideální pro odstraňování mastnoty, kalu a mýdlových usazenin v potrubích

Rozměr potrubí
Použití Model Strana

palce mm

3/4 až 4 20 - 110 Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, vany/sprchy, pisoáry, 
prádelnové vany, střešní ventilace a vnitřní podlahové odpady.

K-50 12.18

11/4 až 6 30 - 150 Výlevková potrubí, střešní ventilace a podlahové odpady. K-60SP 12.20

2 až 10 50 - 250 Přípojky a hlavní řády, průmyslová potrubí. K-1500SP 12.22

2 až 10 50 - 250 Přípojky a hlavní řády, průmyslová potrubí; pohon benzínovým 
motorem pro odlehlé lokality.

K-1500G 12.24

Rozměr potrubí
Použití Model Strana

palce mm

8 až 24 200 - 600 Rovné hlavní řády v zástavbě, univerzitách, institucích a 
průmyslu.

K-1000 12.26

Rozměr potrubí
Použití Model Strana

palce mm

11/4 až 6 30 - 150 Dřezová potrubí, podlahová a sekundární potrubí, KJ-1590 II 12.28

11/4 až 6 30 - 150 Dřezová potrubí/podlahová/sekundární potrubí/přípojky. KJ-2200 12.30

2 až 10 50 - 250 Dřezová potrubí/podlahová/sekundární potrubí/přípojky/hlavní 
řády.

KJ-3100 12.32
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Čističky WC Vysoce kvalitní nástroj v 3' (1 m) a 6' (2 m) délkách umožňuje rychlé a bezpečné čištění 
ucpaných WC. Vyznačuje se:

• Vinylový chránič na ochranu porcelánu.

• Nová, tlakově obalená spirála s vnitřním jádrem 1/2" (12,7 mm) odolná proti smyčkám.

• Velké ergonomické rukojeti.

• Čistí ucpaná WC.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost Std.  
Balení

Náhradní 
spirálylb. kg

59787 K-3 3' (1 m) čistička WC se soudkovým zakončením 41/2 1,9 6 —

59797 K-6 6' (2 m) čistička WC se soudkovým zakončením 51/2 2,5 6 60362

Chapadlo Chapadlo, model K-5
• Vytahuje kameny, nářadí, předměty.

• Prodlouží váš dosah na 6' (2 m) i v nejhlubších sifonech.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg

59190 K-5 Chapadlo 5 2,3

Kanalizační páska Jednodílná plochá kanalizační páska
• Ve velikostech a délkách pro použití do kanalizačních a odpadových potrubí až do 

průměru 8" (200 mm) a délky 100' (30,4 m).
• Transportní držák je součástí všech modelů, kromě modelu 25' (7,6 m).
• Všechny modely mají na jednom konci rukojeť a hrot a na druhém kuličku.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Popis Rozměr 
potrubí HmotnostŠířka Tloušťka Délka

palce mm palce mm ft. m palce mm lb. kg
62530 E-2724 25 7,6 3/4 až 

11/2

20 až 
40

3 1,4
62535 E-2725 1/2 12 1/16 2 50 15,2 6 2,7
62540 E-2726 75 22,8 9 4,1
62545 E-2727 100 30,4 12 5,4
62555 E-2729 50 15,2 2 až 4 50 až 

110
8 3,6

3/4 20 1/16 2    
62565 E-2731 100 30,4 18 8,2
62595 E-2737 50 15,2 4 až 6 110 

až 
150

16 7,3
3/4 20 1/8 3    

62605 E-2739 100 30,4 34 15,4
62615 E-2741 50 15,2 4 až 8 110 

až 
200

22 10,0
1 25 1/8 3    

62625 E-2743 100 30,4 45 20,4
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Ruční čistička Power Spin s automatickým posuvem spirály 
AUTOFEED®

Ruční čistička Kwik-Spin® s autoposuvem AUTOFEED®

• Výrobek pro menší zatížení pro odpady do 11/2" (40 mm).
• Komfortní uchopení usnadňuje obsluhu.
• Vybavena spirálou Maxcore 1/4" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) se soudkovým vrtákem.
• Dvoucestný AUTOFEED® udržuje ruce a okolí čisté.

• Čistí potrubí do 11/2" (40 mm).
• Stiskněte ovladač posuvu a otáčejte klikou (nebo pro vyšší výkon připojte libovolnou vrtačku 

s regulací otáček, pravo i levotočivou).
• Spirála se vysouvá do odpadu automaticky.
• Neudělá nepořádek. Ruce se nedotýkají spirály.
• Vybavena spirálou 1/4" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) se soudkovým vrtákem.

Ruční bubnová 
čistička K-25

Pro odpadová potrubí ¾" (20 mm) to 1½" (40 mm)
Profesionální volba na mnoho let - ruční bubnová čistička K-25 nabízí prvotřídní kvalitu. Je to 
ideální nástroj pro uživatele, který vyžaduje to nejlepší. Vyznačuje se:

• Tříčelisťové sklíčidlo prvotřídní kvality přesně opracované pro pevné uchopení spirály. 
Spirálu uvolní jedním pohybem zápěstí.

• Vroubkovaná rukojeť z hliníkového odlitku k vyloučení prokluzování.
• Plastový buben vyrobený rotačním litím, který se nezdeformuje ani nezrezne a lehko se čistí.
• Dodává se u modelů se soudkovým zakončením i kloubovou hlavicí. Vinylem potažené vnitřní 

jádro, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m), netvořící smyčky.
• Dobře vyvážená pro pohodlnou obsluhu.
• Kapacita bubnu: 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
• Probije se přes lapače a kolena v odpadních potrubích, vanách, fontánkách s pitnou vodou, 

toaletách, pisoárech, ventilačních potrubích.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Průměr x délka Hmotnost
palce x stopy. mm x m lb. kg

58890 K-25-BP Ruční čistička se spirálou se soudkovým vrtákem C-1IC 5/16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

58895 K-25-DH Ruční čistička se spirálou s kloubovou hlavicí C-2IC 5/16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Průměr x délka Hmotnost Std.  
Balenípalce x stopy. mm x m lb. kg

41348 Kwik-Spin Ruční čistička se spirálou se soudkovým vrtákem C-1IC 1/4" x 25' 6,3 x 7,6 3.5 1,6 6

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Průměr x délka Hmotnost Std.  
Balenípalce x stopy. mm x m lb. kg

41408 Power Spin Ruční čistička se soudkovým vrtákem 1/4" x 25' 6,3 x 7,6 5 2,2 24

42163 Kabel MaxCore® Náhradní kabel MaxCore® 1/4" x 25' 6,3 x 7,6 3 1,4 1
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Katalogové  
č. Č.  

modelu Popis
Hmotnost

110 V (UK) 230 V* lb. kg

37338 36033 K-45AF Čistička s: 
– Spirála C-1IC, spirála s vnitřním jádrem, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem

13.8 6,5

37343 36043 K-45AF-5 Čistička s:
– Spirála C-1IC, spirála s vnitřním jádrem 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem
– Spirála C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) s vnitřním bubnem
– T-250, pětidílná sada koncovek pro 3/8" (10 mm) spirálu
– Transportní kufřík C-6429

34 15,4

*230 V jednotky jsou vybaveny Euro zásuvkou CEE 7/17

Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 21/2" (75 mm)
• Vynikající pro čištění malých potrubí. Zprůchodňuje ucpaná WC, umyvadlové odpady, 

pisoáry a vanové/sprchové odpady.
– spirály 1/4" (6 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí ¾" (20 mm) až 1½" (40 mm). 
– spirály 5/16" (8 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí ¾" (20 mm) až 1½" (40 mm). 
– spirály 3/8" (10 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí 1¼" (30 mm) až 2½" (75 mm). 
• Pokročilý dvoucestný autoposuv AUTOFEED® udržuje ruce i pracoviště v čistotě – 

vysouvá a zatahuje spirálu stlačením páky.
• Lehká, snadno ovladatelná, nevyžaduje žádnou přípravu.
• Pohonná jednotka s měnitelnou rychlostí otáčí spirálou při 0 - 600 ot/min.
• Dvoudílný vnější obal s otočným upevněním, s vyměnitelným vnitřním bubnem.
– Usnadňuje výměnu spirály; snadná volba správné spirály pro danou práci.
– Vnitřní buben zabraňuje úniku vody a výrazně snižuje nebezpečí přetočení spirály 

uvnitř bubnu.
– Bubny vůbec nereziví ani se nedeformují.
• Kapacita bubnu: 50' (15 m) spirály 5/16" (8 mm) nebo 35' (11 m) spirály 3/8" (10 mm).
• Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Model K-45AF rychle 
zprůchodní ucpané vanové 
potrubí. Vysouvá a zatahuje 
spirálu bez zařazování zpětného 
chodu motoru

Spirála 3/8" (10 mm) u modelu K-45AF-5 
rozšiřuje možnosti použití čističky i na 
odpadní potrubí 2½" (75 mm)

Dřezová čistička K-45AF
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Spirály s vnitřním jádrem

• Vinylem potažené vnitřní jádro pro zabránění 
rezivění jádra – zvyšuje životnost pružiny.

• Stlačené vinutí pro lepší pevnost.

• Netvoří smyčky; zdolává tuhé ohyby a sifony.

• Poskytuje dobrou pružnost a vyšší čistící výkon na 
koncovce spirály.

K-45AF-5 viz výše obsahuje sadu nástrojů T-250:
– T-203 soudkový vrták.
– T-217 Kloubový vrták.
– T-205 C-nože.
– A-13 rozpojovací klíč.
– T-210 srdcovitý vrták.

Vnější a vnitřní buben usnadňuje a urychluje 
výměnu spirál

Příslušenství
Katalogové  

č.
Č.  

modelu Popis

68917 K-45 Vnitřní buben
89410 C-6429 Transportní kufr
76817 Souprava spirál C-6 obsahuje: Vnitřní buben, kroutící rameno C-6, sadu nástrojů T-250
98072 Spirálová sada C-6IC zahrnuje: vnitřní buben, spirálu C-6IC, kroutící rameno, sadu 

koncovek T-250
23908
23913

A-45AF Vnější buben a sestava AUTOFEED 
Náhradní kazeta AUTOFEED

41937
70032

—
—

Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů 
Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů

Spirály

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Popis
Hmotnost
lb. kg

1 /4"
 (6

 m
m

)

Trychtýřový 
vrták

50647 S-1 15' (4,6 m) s trychtýřovým vrtákem 21/4 1,0

50652 S-2 25' (7,6 m) s trychtýřovým vrtákem 31/2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) s trychtýřovým vrtákem 5 2,2

5 /16
" (

8 
m

m
)

Soudkový 
spirálový vrták, 
vnější průměr

62225 C-1 25' (7,6 m) se soudkovitým spirálovým vrtákem 31/2 1,6
56782 C-1IC 25' (7,6 m) vnitřní jádro se soudkovitým 

spirálovým vrtákem
4 1,8

89400 C-21 50' (15,2 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem 7 3,2
56792 C-13IC 35' (10,7 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem 51/2 2,5

Kloubová hlavice

62235 C-2 25' (7,6 m) s vrtákem s kloubovou hlavicí 31/2 1,6
56787 C-2IC 25' (7,6 m) vnitřní jádro s vrtákem s kloubovou 

hlavicí
4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) s vrtákem s kloubovou hlavicí 7 3,2
56797 C-23IC Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vrtákem s kloubovou 

hlavicí
51/2 2,5

3 /8"
 (1

0 
m

m
) 62245 C-4 25' (7,6 m) s vnější spojkou 41/2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) se soudkovitým spirálovým vrtákem 81/4 3,8
62260 C-6 35' (10,7 m) s vnější spojkou 81/4 3,8
96037 C-6IC Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vnější spojkou 81/2 4,0

Koncovky – hodí se pro spirály C-4, C-6 a C-6IC

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhradní břit(y)

62990
62995

 
63000

T-201
T-202

 
T-203

Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý
Vrták se soudkovým zakončením, vnější 
průměr 11/8" (30 mm)
Vrták se soudkovým zakončením, vnější 
průměr 7/8" (22 mm)

— 
— 
 

—

54837
63005

T-204
T-205

C-nože 1" (25 mm)
C-nože 13/8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Trychtýřový vrták, 3" (80 mm) dlouhý —

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Srdcovitý vrták, 1" (25 mm)
Srdcovitý vrták, 13/8" (35 mm)
Srdcovitý vrták, 13/4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

4 nožový vrták, 1" (25 mm)
4 nožový vrták, 13/8" (35 mm)
4 nožový vrták, 13/4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Kloubová hlavice, dlouhá 4" (110 mm) —

55457 T-225 Trychtýřový vrták —

52812
52817
52822

T-230
T-231
T-232

C nože pro vys. zatížení, 2" (50 mm)
C nože pro vys. zatížení, 21/2" (65 mm)
C nože pro vys. zatížení, 3" (80 mm)

92815
92820
92835

48482 T-250 Sada nástrojů obsahující:
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

—

(Modely C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)
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Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 21/2" (75 mm)
Dřezová čistička, model K-40 je ideální pro čištění malých sekundárních potrubí od 3/4" 
(20 mm) do 21/2" (75 mm).   

  • Spirály 1/4" (6 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí ¾" (20 mm) až 1½" (40 mm). 

• Spirály 5/16" (8 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí ¾" (20 mm) až 1½" (40 mm). 

• Spirály 3/8" (10 mm) jsou nejvhodnější pro potrubí 1¼" (40 mm) až 2½" (75 mm). 

Čistička K-40 je ve vodorovné poloze na podlaze nebo na desce kuchyňské linky, ale 
může se také převrátit na záda pro snadný přístup k umyvadlovému odpadu nebo 
vaně plné vody Model K-40 prakticky eliminuje úklid pracoviště díky patentovanému 
dvoucestnému autoposuvu AUTOFEED® s vodicí hadicí. Zcela pojme otáčející se spirálu a 
eliminuje jakýkoli rozstřik odpadní vody.

• Indukční motor 175 W tiše dodá dostatečný krouticí moment pro vyčištění i těch 
nejúpornějších ucpávek.

• Prvotřídní kvalita, stlačené vinutí vnitřní spirály je kombinací tuhosti a pružnosti 
zabraňující tvorbě smyček.

• Dvoudílný obal bubnu s otočným upevněním se nedeformuje ani nekoroduje a 
umožňuje snadný přístup k vnitřnímu bubnu a spirále.

• Speciální provedení vnitřního bubnu skutečně zabraňuje přetočení spirály uvnitř bubnu 
a netěsnosti bubnu.

• Dvoucestný autoposuv AUTOFEED vysouvá a zatahuje spirálu pro čištění odpadů 
pouhým stlačením páky, a udržuje tak vás i vaše pracoviště v čistotě.

• Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Dřezová čistička K-40

Model K-40AF

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
71742 K-40AF Čistička s: 

– Autoposuv AUTOFEED
– Vodicí hadice
– Montážní konzola
–  C-13IC-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) rychloposouvací 

spirála s vnitřním bubnem

33 15

Model K-40AF ve svislé poloze
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Model K-40 vám usnadní práci a udrží 
pracoviště v čistotě.

V umyvadle: Stlačte páku a spirála se bude posouvat do odpadu. 
Jedinečná kombinace hadice a autoposuvu AUTOFEED® vám 
značně ulehčí práci.

Ve vaně: Kompaktní provedení umožňuje snadný přístup do těžko 
přístupných míst, jako jsou např. vany a dřezové skříňky, spirálu 
přitom udržuje pod kontrolou a daleko od všech zranitelných 
povrchů.

Příslušenství
Katalogové  

č.
Č.  

modelu Popis

26558 A-40G AF Sestava autoposuvu AUTOFEED a vodicí hadice pro K-40 obsahuje montážní konzolu
23913 — Náhradní kazeta autoposuvu AUTOFEED
71757 A-40G Vodicí hadice
72702 A-40B Montážní konzola
71847 — Krouticí rameno
68917 — Vnitřní buben
76597 — Horní sestava ložiskového pouzdra
76817 — Sada spirál C-6 včetně vnitřního bubnu, 

spirála C-6, krouticí rameno, sada koncovek T-250
98072 — Sada spirál C-6IC včetně vnitřního bubnu, 

spirála C-6IC, krouticí rameno, sada koncovek T-250
41937 
70032

— 
—

Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů 
Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů.

Spirály

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Popis
Hmotnost
lb. kg

1 /4"
 (6

 m
m

)

Trychtýřový 
vrták

50647 S-1 15' (4,6 m) s trychtýřovým vrtákem 21/4 1,0
50652 S-2 25' (7,6 m) s trychtýřovým vrtákem 31/2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) s trychtýřovým vrtákem 5 2,2

5 /16
" (

8 
m

m
)

Soudkový 
vrták

62225 C-1 25' (7,6 m) se soudkovým vrtákem 31/2 1,6
56782 C-1IC 25' (7,6 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem 4 1,8
89400 C-21 50' (15,2 m) se soudkovým vrtákem 7 3,2
56792 C-13IC 35' (10,7 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem 51/2 2,5
95847 C-13ICSB 35' (10,7 m) retardér vnitřního jádra se soudkovým 

vrtákem
51/2 2,5

Kloubová 
hlavice

62235 C-2 25' (7,6 m) s vrtákem s kloubovou hlavicí 31/2 1,6
56787 C-2IC 25' (7,6 m) vnitřní jádro s vrtákem s kloubovou hlavicí 4 1,8
89405 C-22 50' (15,2 m) s vrtákem s kloubovou hlavicí 7 3,2
56797 C-23IC Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vrtákem s kloubovou hlavicí 51/2 2,5

3 /8"
 (1

0 
m

m
) 62245 C-4 25' (7,6 m) s vnější spojkou 41/2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) se soudkovým vrtákem 81/4 3,8
62260 C-6 35' (10,7 m) s vnější spojkou 81/4 3,8
96037 C-6IC Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vnější spojkou 81/2 4,0

Koncovky – hodí se pro spirály C-4, C-6 a C-6IC

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhradní 

břit(y)

62990
62995

 
63000

T-201
T-202

 
T-203

Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý 
Vrták se soudkovým zakončením, vnější průměr 
11/8" (30 mm) 
Vrták se soudkovým zakončením, vnější průměr  
7/8" (22 mm)

— 
— 
 

—

54837
63005

T-204
T-205

C-nože 1" (25 mm) 
C-nože 13/8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Trychtýřový vrták, 3" (80 mm) dlouhý —

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Srdcovitý vrták, 1" (25 mm) 
Srdcovitý vrták, 13/8" (35 mm) 
Srdcovitý vrták, 13/4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

4 nožový vrták, 1" (25 mm) 
4 nožový vrták, 13/8" (35 mm) 
4 nožový vrták, 13/4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Kloubová hlavice, dlouhá 4" (110 mm) —

55457 T-225 Vytahovací vrták —

52812
52817
52822

T-230
T-231
T-232

C nože pro vys. zatížení, 2" (50 mm) 
C nože pro vys. zatížení, 21/2" (65 mm) 
C nože pro vys. zatížení, 3" (80 mm)

92815
92820
92835

48482 T-250 Sada nástrojů obsahující: 
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

—
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ČISTIČ ODPADŮ

Pro odpadová potrubí 11/2" (30 mm) až 4" (110 mm)

Model K-400 nabízí několik jedinečných funkcí se snadným ovládáním pro usnadnění 
nejnáročnějšího čištění odpadů. V provedení s elegantním profilem je model K-400 
vynikající pomocník pro čističe odpadů, instalatéry, oddělení údržby budov a firem 
zabývajících se správou nemovitostí. 

• Spirála 3/8" (10 mm) je vhodná pro potrubí 11/2" (40 mm) až 3" (75 mm). 
• Spirála 1/2" (12 mm) je vhodná pro potrubí 3" (50 mm) až 4" (110 mm). 
•Vestavěný přepravní vozík – umožňuje snadné přemístění na pracoviště a zpět. Velká 

kola pro velké zatížení s nalisovanými pryžovými obručemi umožňují snadnou jízdu na 
nerovném povrchu a po schodech.

• Zabudované teleskopické madlo – umožňuje zvětšení výšky madla při přepravě. 
• Systém ovládání spirály – zastaví otáčení bubnu, když koncovka uvízne v ucpávce; 

sníží se tím nebezpečí, že se spirála v bubnu překroutí a obsluze to signalizuje, že se 
narazilo na ucpávku.

• Spirála s pevným jádrem – používá tuhou 3/8" (10 mm) nebo 1/2" (12 mm) spirálu s 
pevným vinutím, která je robustní a netvořící smyčky. 

• AUTOFEED – je nabízen jako příslušenství, tento patentovaný automatický posuv 
spirály slouží pro zavádění a vytahování spirály do a z odpadního potrubí. Při změně 
směru AUTOFEED se spirála zasouvá zpět do bubnu.

Specifikace

• Kapacita bubnu: 100' (30,5 m) spirály o průměru 3/8" (10 mm) nebo 75' (22,5 m) spirály 
o průměru 1/2" (12 mm).

• Motor: motor 380 W, 230 V točí spirálou při 165 ot/min.
• Hmotnost (Pouze čistička): 45 lbs. (20,4 kg).
• Rozměry: délka 21" (53 cm) 24" (61 cm) s autoposuvem AUTOFEED, výška 23" 

(58,5 cm) šířka 17" (43,2 cm).
Všechny čističky, model K-400 se dodávají s rukavicemi RIDGID® pro čištění odpadů, s 
návodem k použití a názorným videem.

Bubnová čistička K-400

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
27028 K-400 s 

C-32 IW
Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů 
– C-32 IW 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) Spirála s pevným jádrem 
– Sada koncovek T-260 obsahuje: 
    – T-202 soudkový vrták
    – T-205 C-nože
    – T-211 srdcovitý vrták
    – A-13 rozpojovací klíč

68 31

28098 K-400 AF s 
C-32 IW

Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů 
– Autoposuv AUTOFEED 
– C-32 IW 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem 
– Sada koncovek T-260

79 36

27033 K-400 s 
C-45 IW

Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů 
– C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem 
– Sada koncovek T-260

81 37

28103 K-400 AF s 
C-45 IW

Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů 
– Autoposuv AUTOFEED 
– C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem 
– Sada koncovek T-260

93 42

Model K-400 s AUTOFEED®
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ČISTIČ ODPADŮ

IW pevné vnitřní spirály s hustým vinutím

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

3 /8"
 (1

0 
m

m
) 87577 C-31IW Spirála IW 50' (15 m) 18 8,2

87582 C-32IW Spirála IW 75' (23 m) 26 11,8
87587 C-33IW Spirála IW 100' (30 m) 34 15,4
91037 — Opravářská koncovka pro IW spirálu 3/8" (10 mm) 0.5 0,2

1 /2"
 (1

2 
m

m
) 87592 C-44IW Spirála IW 50' (15 m) 27 12,2

87597 C-45IW Spirála IW 75' (23 m) 39 17,7
91042 — Opravářská koncovka pro IW spirálu 1/2" (12 mm) 0.6 0,3

Koncovky – hodí se pro C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW a C-45IW
Katalogové  

č.
Č.  

modelu Popis Náhradní břit(y)

62990 T-201 Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý —
62995 T-202 Soudkový vrták, vnější průměr 11/8" (30 mm) —
63000 T-203 Soudkový vrták, vnější průměr 7/8" (22 mm) —
63005 T-205 C-nože 13/8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Trychtýřový vrták, 3" (80 mm) dlouhý —

63030 T-207 Spirálovitý vrták, 11/4" (32 mm) 97840
63020 T-208 Spirálovitý vrták, 11/2" (40 mm) 97895
63025 T-209 Spirálovitý vrták, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Srdcovitý vrták, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Srdcovitý vrták, 13/8" (35 mm) 97825
63040 T-212 Srdcovitý vrták, 13/4" (45 mm) 92850

63045 T-213 4 nožový vrták, 1" (25 mm) 97795
63050 T-214 4 nožový vrták, 13/8" (35 mm) 97910
63055 T-215 4 nožový vrták, 13/4" (45 mm) 97915

63060 T-216 Řetězová vytloukací koncovka, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Kloubová hlavice, 4" (110 mm) dlouhá —

49002 T-260 Sada koncovek [3/8" (10 mm) - K-400] obsahuje:
– T-202 soudkový vrták
– T-205 C-nože
– T-211 srdcovitý vrták
– A-13 rozpojovací klíč

—

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

41937 — Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů 1/2 0,2

70032 — Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů 1/2 0,2

59230 A-13 Rozpojovací klíč pro spirálu 3/8" a 1/2" — —

26773 — Sestava autoposuvu K-400 AUTOFEED 2 0,9

27048 — Sestava bubnu K-400 10 4,5

92607 — Adaptér koncovky 3/8" x 1/2" 1/2 0,2

92682 — Adaptér pro kloubový vrták 3/8" x 1/2" 1/2 0,2

92687 — Spojka 1/2" kloubové koncovky 1/2 0,2

26778 — Vodicí hadice 2 0,9

51317 C-9 Sifonový zavaděč 5 2,2

Pro spirály C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, 
C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 a C-46 
a všechny spirály s pevným vinutím (IW)

PRO NASAZENÍ KONCOVKY

PRO VYJMUTÍ KONCOVKY

ZASUNOUT DO SEBE

ZASUNOUT KLÍČ



12.12

ČISTIČ ODPADŮ

Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 4" (110 mm)

• Výkonná univerzální čistička se snadnou přepravou pro čištění vnitřních odpadů. 
Vyžaduje minimální přípravu a čistí odpadová potrubí, podlahové odpady a střešní 
ventilační potrubí.

• Robustní, antikorozní tvarovaný buben spirály odolává deformacím i korozi. Sklon 
bubnu lze nastavit pro správný úhel posuvu spirály. Vnitřní buben zajišťuje spirálu 
proti přetočení uvnitř bubnu.

• Rychlá demontáž bubnu spirály a zabudované úchyty pro ruce umožňují snadnou 
výměnu spirály a přepravu.

• Maximální kapacita bubnu je 100' (30,5 m) spirály 3/8" (10 mm) nebo 90' (27 m) spirály 
1/2" (12 mm) v nenapojované délce:

– Spirála 3/8" (10 mm) nejlepší pro potrubí 11/2" (40 mm) až 3" (75 mm) v délce do 100' 
(30,5 m).

– Spirála 1/2" (12 mm) nejlepší pro potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm) v délce do 90' 
(27 m).

• Možnost dřezového bubnu, který pojme až 50' (15 m) spirály 5/16" (8 mm) nebo 1/4" 
(6 mm). 

– Ideální pro čištění odpadových sifonů 3/4" (20 mm) až 11/2" (40 mm).
• Výkonný univerzální motor 175 W roztočí spirálu při otáčkách 240 ot/min. Jakmile 

spirála narazí na překážku, motor automaticky přeřadí dolů a vyvine vyšší výkon a 
zlepší ovládání obsluhou.

• Připojení koncovek ke spirále během několika sekund.
• Je vybavena systémem AUTOFEED® pro vysoké zatížení (všechny kombinace kromě 

verze "pouze čistička").
• Dodává se s koženými rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Hmotnost

61502 K-3800 Čistička K-3800 s rukavicemi RIDGID 42 19,0
61482 K-3800 s 

C-32
Čistička K-3800 s: 
– Autoposuv AUTOFEED 
– Spirála C-32, 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) 
– T-202 soudkový vrták 
– T-205 C-nože 
– T-211 srdcovitý vrták 
– A-13 rozpojovací klíč 
–  Kožené rukavice RIDGID pro čištění 

odpadů

71 32,2

61487 K-3800 s 
C-45

Čistička K-3800 s: 
– Autoposuv AUTOFEED 
– Spirála C-45, 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) 
– T-102 trychtýřový vrták 
– T-142 vrták s nožovou čepelí 
– T-107 srdcovitý vrták 
– A-12 rozpojovací klíč 
–  Kožené rukavice RIDGID pro čištění 

odpadů

83 37,7

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg

55002 A-380 Standardní buben pro 
spirálu 3/8" (10 mm), 1/2" 
(12 mm)

121/2 5,6

55007 A-381 Dřezový buben pro 
spirálu 5/16" (8 mm), 1/4" 
(6 mm)

121/2 5,6

55012 A-381-A Dřezový buben s IC 
spirálou 25' (7,6 m) x 
5/16" (8 mm) s kulovitým 
zakončením

161/2 7,5

41937 — Kožené rukavice RIDGID 
pro čištění odpadů

1/2 0,2

70032 — PVC rukavice RIDGID 
pro čištění odpadů

1/2 0,2

59230 A-13 Rozpojovací klíč pro 
spirálu 3/8" (10 mm)

1/2 0,2

59225 A-12 Rozpojovací klíč pro 
spirálu 1/2" (12 mm)

1/2 0,2

55017 — Přepravní vozík 18 8,2
60087 A3800 PF Sestava autoposuvu 

AUTOFEED®
73/8 3,3

62412 — Adaptér vodicí hadice 
pro dřezový buben

31/2 1,6

Bubnová čistička K-3800
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ČISTIČ ODPADŮ

Koncovky vyhovují spirálám s vnitřním vinutím(IC) 1/2" (12 mm)
C-44, C-45 a C-46

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhr. 

břit(y)
62850 T-101 Přímý vrták —

62855 T-102 Trychtýřový vrták —

62865 T-104 H vrták, 21/2" (65 mm) 97800

62870 T-105 Vrták na tuk, 21/2" (65 mm) 97920

62875 T-106 Vrták na tuk 31/2" (87 mm) 97925

62880 T-107 Srdcovitý vrták,  
13/4" (45 mm)

92850

62930 T-112 4 nožový vrták,  
13/4" (45 mm)

97915

62935 T-113 4 nožový vrták, 3" (75 mm) 97910

62940 T-114 Řetězová vytloukací 
koncovka

97985

54842 T-141 Vrták s nožovou čepelí, 
11/2" (40 mm)

54847

54852 T-142 Vrták s nožovou čepelí, 
21/2" (65 mm)

97800

54992 T-270 Sada koncovek: 
– T-102 trychtýřový vrták 
–  T-142 vrták s nožovou 

čepelí
– T-107 srdcovitý vrták 
– A-12 rozpojovací klíč

—

92687 Adaptér kloubové 
koncovky 1/2" (12 mm)

—

Spirály dřezového bubnu

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Popis
Hmotnost
lb. kg

1 /4"
 (6

 m
m

)

Nálevka

50652 S-2 25' (7,6 m) s 
trychtýřovým vrtákem

31/2 1,6

50657 S-3 35' (10,7 m) s 
trychtýřovým vrtákem

5 2,2

5 /16
" (

8 
m

m
)

Soudkový 
vrták

56782 C-1IC 25' (7,6 m) vnitřní 
jádro se soudkovým 
vrtákem

4 1,8

56792 C-13IC 35' (10,7 m) se 
soudkovým vrtákem

51/2 2,5

Kloubová 
hlavice

56787 C-2IC 25' (7,6 m) vnitřní 
jádro s vrtákem s 
kloubovou hlavicí

4 1,8

56797 C-23IC 35' (10,7 m) s 
vrtákem s kloubovou 
hlavicí

51/2 2,5

Spirály s pevným vinutím (IW) 
Vinuty těsněji na vnitřní jádro, což vytváří pevné souvrství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Popis
Hmotnost
lb. kg

3 /8"
 (1

0 
m

m
)

87577 C-31IW Spirála IW 50' (15 m) 18 8,2
87582 C-32IW Spirála IW 75' (23 m) 26 11,8
87587 C-33IW Spirála IW  

100' (30 m)
34 15,4

91037 — Opravářská koncovka 
pro spirály IW

1/2 0,2

1 /2"
 (1

2 
m

m
) 87592 C-44IW Spirála IW 50' (15 m) 18 8,2

87597 C-45IW Spirála IW 75' (23 m) 26 11,8
91042 — Opravářská koncovka 

pro IW spirálu  
1/2" (12 mm)

3/4 0,3

Pro spirály C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, 
C-45 a C-46 a všechny spirály s pevným vinutím (IW)

PRO NASAZENÍ KONCOVKY

ZASUNOUT DO SEBE

PRO VYJMUTÍ KONCOVKY

ZASUNOUT KLÍČ

Spirály s vnitřním jádrem (IC) 
Dobrá pružnost a vyšší čistící výkon na koncovce spirály

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Popis
Hmotnost
lb. kg

3 /8"
 (1

0 
m

m
) 37842 C-31 Spirála IC 50' (15 m) 18 8,2

37847 C-32 Spirála IC 75' (23 m) 26 11,8
37852 C-33 Spirála IC 100' (30 m) 34 15,4
51752 T-122 Opravářská koncovka 1 0,5

1 /2"
 (1

2 
m

m
)

37857 C-44 Spirála IC 50' (15 m) 27 12,2
37862 C-45 Spirála IC 75' (23 m) 39 17,7
37867 C-45HC Spirála s dutým 

jádrem 75' (23 m)
38 17,2

55467 C-46 Spirála IC 90' (28 m) 47 21,2
59917 T-121 Opravářská koncovka 3/4 0,8

Koncovky vyhovují spirálám IC 3/8" (10 mm), IW 3/8" (10 mm) a IW 1/2" (12 mm)
C-31,C-32,C-33,C-31IW,C-32IW,C-33IW,C-44IW a C-45IW

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhr. břit(y)

62990 T-201 Přímý vrták,  
5" (125 mm) dlouhý

—

62995 T-202 Soudkový vrták, vnější 
průměr 11/8" (29 mm)

—

63000 T-203 Vrták se soudkovým 
zakončením vnější průměr 
7/8" (22 mm)

—

54837 T-204 C-nože, 1" (25 mm) 54832

63005 T-205 C-nože,13/8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Trychtýřový vrták,  
3" (75 mm) dlouhý

—

63015 T-207 Spirálovitý vrták,  
11/4" (32 mm)

97840

63020 T-208 Spirálovitý vrták,  
11/2" (40 mm)

97895

63025 T-209 Spirálovitý vrták,  
2" (50 mm)

97900

63030 T-210 Srdcovitý vrták,1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Srdcovitý vrták,  

13/8" (35 mm)
97825

63040 T-212 Srdcovitý vrták,  
13/4" (45 mm)

92850

63045 T-213 4 nožový vrták, 1" (25 mm) 97795
63050 T-214 4 nožový vrták,  

13/8" (35 mm)
97910

63055 T-215 4 nožový vrták,  
13/4" (45 mm)

97915

63060 T-216 Řetězová vytloukací 
koncovka, 2" (50 mm)

98000

63065 T-217 Kloubová hlavice,  
délka 4" (110 mm)

—

49002 T-260 Sada koncovek obsahuje:  
– T-202 soudkový vrták
– T-205 C-nože
– T-211 srdcovitý vrták
– A-13 rozpojovací klíč

—
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Bubnová čistička K-750

Vysouvání spirály Zpětný pohyb spirály

Výše je vyobrazen model K-750 s C-100

Pro odpadové/kanalizační potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm)
• Výkonná samostatná čistička, ideální pro přípojky. Snadná přeprava, minimální 

příprava - stačí připojit koncovku a začít.
• Autoposuv vysunuje nebo zatahuje spirálu zatlačením na páku, rychlostí až 20' (6 m) 

za minutu.
• Univerzální ovládání automatického posuvu AUTOFEED® se nastavuje buď pro spirálu 

5/8" (16 mm) nebo 3/4" (20 mm) otočením šroubovákem.
– Doporučená spirála 5/8" (16 mm) pro odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm) do 

délky 150' (48 m).
– Doporučená spirála 3/4" (20 mm) pro odpadová potrubí 4" (110 mm) až 8" (250 mm) do 

délky 200' (62 m).
• Spirála se otáčí při 200 ot/min.
• Pevný, antikorozní buben spirály odolává hrubému zacházení. Nedeformuje se, ani 

nekoroduje a snadno se čistí.
• Buben pojme 100' (30,5 m) spirály 3/4" (20 mm) nebo 125' (35 m) spirály 5/8" (16 mm) a 

je určen pro rychlou a snadnou demontáž.
• Vyvážené provedení dává čističce odlehčený vzhled. Pojezdová kolečka usnadní 

nakládání do montážního vozidla.
• Vybavena indukčním motorem 550 W.
• Dodává se s PVC rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.
Standardní sada koncovek 3/4" (20 mm) obsahuje:
• T-406 srdcovitý vrták.
• T-407 Vytahovací vrták.
• T-411 2" (50 mm) řezák.
• T-413 3" (75 mm) řezák.
• T-414 4" (110 mm) řezák.
Standardní sada koncovek 5/8" (16 mm) obsahuje:
• T-403 3" (75 mm) vrták P-sifonu.
• T-407 vytahovací vrták.
• T-406 srdcovitý vrták.
• T-411 2" (50 mm) řezák.
• T-413 3" (75 mm) řezák.

Dodávané vybavení - autoposuv AUTOFEED

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
230 V

44152 K-750 s 
C-75

Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, 
autoposuvem AUTOFEED, standardní sadou koncovek 3/4" 
(20 mm) a spirálou: C-75, 75' x 3/4" (23 m x 20 mm)

206 93,6

44157 K-750 s 
C-100

Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, 
autoposuvem AUTOFEED, standardní sadou koncovek 3/4" 
(20 mm) a spirálou: C-100, 100' x 3/4" (30 m x 20 mm)

234 106,3

44162 K-750 s 
C-27

Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, 
autoposuvem AUTOFEED, standardní sadou koncovek 5/8" 
(16 mm) a spirálou: C-27, 75' x 5/8" (23 m x 16 mm)

182 82,7

44147 K-750 Čistička 230 V, 50 Hz s PVC rukavicemi RIDGID na čištění 
odpadů, spojka 3/4"

104 47,3

115 V
45612 K-750 Čistička 115 V, 50 Hz s PVC rukavicemi RIDGID na čištění 

odpadů , spojka 3/4"
104 47,3
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Spirály s vnitřní vložkou IC 
Dobrá pružnost a vyšší čistící výkon na koncovce spirály

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

5 /8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 IC spirála  
25' (7,6 m)

24 10,9

92465 C-26 IC spirála  
50' (15,2 m)

43 19,5

92470 C-27 IC spirála  
75' (23 m)

63 28,6

43647 C-24 IC spirála  
100' (30,5 m)

84 38,1

3 /4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 IC spirála  
25' (7,6 m)

30 13,9

92480 C-29 IC spirála  
50' (15,2 m)

60 27,2

41212 C-75 IC spirála  
75' (23 m)

93 42,5

41697 C-100 IC spirála  
100' (30,5 m)

122 55,3

Spirály s dutým jádrem

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

5 /8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27HC HC spirála  

75' (23 m)
523/4 23,9

58192 C-24HC HC spirála  
100' (30,5 m)

701/2 32,1

3 /4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC HC spirála  

75' (23 m)
75 34,0

47432 C-100HC HC spirála  
100' (30,5 m)

100 45,5

Zavaděče a propojky

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

92555 T-458 Zavaděč 5/8" (16 mm) x 2' 
(50 mm)

2 0,85

92560 T-468 Zavaděč 3/4" (20 mm) x 2' 
(50 mm)

23/4 1,25

44122 — Spojka 5/8" (16 mm), délka 
41/2" (114 mm)

21/2 1,13

44117 — Spojka 3/4" (20 mm), délka 
6" (150 mm)

31/2 1,59

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

43637 T-458 Sestava bubnu se spojkou 
5/8" (16 mm) 

33 15

41982 T-468 Sestava bubnu se spojkou 
3/4" (20 mm)

371/2 17,0

43642 — Sestava autoposuvu AUTOFEED 8 3,5

41992 — C-100IC sada s koncovkami,  
3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)

49032 — Sestava přední vodicí hadice 3 1,3
46015 E-453 Imbusový klíč — —

41937 — Kožené rukavice RIDGID  
pro čištění odpadů

1/2 0,2

70032 — Rukavice RIDGID z PVC  
pro čištění odpadů

1/2 0,2

59360 A-3 Box na nářadí 5 2,3

oz. g
31487 A-7570 Opravářská spojka 5/8" (16 mm) 11/2 43
92805 A-6582 Spojka vnější 5/8" (16 mm) 1 28
92810 A-6583 Spojka vnitřní 5/8" (16 mm) 2 57
31492 A-7571 Opravářská spojka 3/4" (20 mm) 2 57
92880 B-6840 Spojka vnější 3/4" (20 mm) 1 28
92885 B-6841 Spojka vnitřní 3/4" (20 mm) 2 57

Koncovky a náhradní břity – Vyhovují spirálám 5/8” (16 mm) a 3/4” (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC a C-100HC

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Náhradní

Břit(y) Držák
92485 T-403 Vrták P-sifonu, 3" (75 mm) 92835 92900
92490 T-404 Vrták P-sifonu, 31/2" (87 mm) 92840 92900

92495 T-406 Srdcovitý vrták, 13/4" (45 mm) 92850 92915

92500 T-407 Vytahovací vrták 29/16" (65 mm) — —

92505 T-408 Řezák s pilovými zuby,  
3" (75 mm)

92890 92915

51762 T-409 Soudkový vrták pro vysoké 
zatížení, 13/4" (45 mm)

— —

92510 T-411 Dvojitý vrták, 2" (50 mm) 92815 92905
92515 T-412 Dvojitý vrták, 21/2" (65 mm) 92820 92905
92520 T-413 Dvojitý vrták, 3" (75 mm) 92825 92910
92525 T-414 Dvojitý vrták, 4" (110 mm) 92830 92910
92530 T-416 Dvojitý vrták, 6" (150 mm) 92855 92910
92535 T-432 3 nožový vrták, 2" (50 mm) 92860 92895
92540 T-433 3 nožový vrták, 3" (75 mm) 92865 92895

92545 T-434 3 nožový vrták, 4" (110 mm) 92870 92895

92550 T-436 3 nožový vrták, 6" (150 mm) 92875 92895

Břit

Držák břitu

Vazba*

Spojovací 
materiál*

Sestava koncovky bubnové čističky
*Obsahuje spojku a spojovací materiál

SPIRÁLA A KONCOVKY PRO RYCHLÉ SPOJENÍ
Pro rychlé připojení spirály nebo koncovky pootočte 

čepem o polovinu otáčky na jednu nebo druhou stranu.

ZAJIŠTĚNO
Značka "CLOSED" vyrovnaná s "L" 
vyraženém na spojce

OTEVŘENO
Značka "OPEN" vyrovnaná proti "L" vyraženém 
na spojce

Spojka má kolík a pružinu z nerezu; není zapotřebí úderů, podpěr ani rozpěrných kolíků

Pro C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC, a C-100HC

Drážka 
pro šroubovák

Značka
(Zajištěná poloha) Drážka pro šroubovák

Značka
(Otevřená poloha)
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Standardní příslušenství
– T-406 Srdcovitý vrták.
– T-407 Vytahovací vrták.
– T-411 – 2" (50 mm) dvojitý vrták.
– T-413 – 3" (75 mm) dvojitý vrták.
– T-414B – 4" (110 mm) dvojitý vrták - (pouze břit).
– T-416B – 6" (150 mm) dvojitý vrták - (pouze břit).
– T-408 – Řezák s pilovými zuby.
– T-403 – 3" (75 mm) vrták P-sifonu.
– T-468 – 3/4" (20 mm) pružný zavaděč.
Box na koncovky, imbusový klíč, PVC rukavice RIDGID 
na čištění odpadů.

Pro sestavu čističky 5/8" (16 mm) (katalogové č. 61512), je zavaděč T-468 nahrazen 
zavaděčem T-458 a břit dvojitého vrtáku 6" (150 mm) je vypuštěn.

Bubnová čistička K-7500 Pro potrubí 3" (75 mm) až 10" (250 mm)

• Výkon, ovládání spirály, odolnost a manipulovatelnost požadovaná profesionálními 
uživateli. Ideální pro náročnou práci, například na odstraňování kořenů – až do 250' 
(76 m).

– Doporučená spirála 5/8" (16 mm) pro odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm) do 
délky 250' (76 m).

– Doporučená spirála 3/4" (20 mm) pro odpadová potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm) do 
délky 250' (76 m).

• Spirála se otáčí při 200 ot/min.
• Výkonný a přesto tichý, 600 W univerzální motor a převodovka zaberou, jakmile řezák 

narazí na odolnou ucpávku.
– Poskytuje obsluze zvukové a vizuální signály.
• Vnitřní buben a rozvodové rameno s kuličkovým ložiskem spolupracují se systémem 

motor/převodovka, čímž se sníží možnost přetočení spirály uvnitř bubnu.
• Hlavní a vnitřní buben nepodléhají korozi, neprasknou ani se nezdeformují a snadné 

čištění zajišťuje profesionální vzhled. Hlavní buben pojme až 100' (30,5 m) spirály 3/4" 
(20 mm) nebo 125' (38 m) spirály 5/8" (16 mm).

• Výkonný mechanizmus autoposuvu AUTOFEED® má maznice a otevřené provedení pro 
snadnou údržbu; spirála se vysunuje a zatahuje rychlostí až 22' (6,7 m) za minutu.

• Dvoupolohový podvozek pro snadnou dopravu po schodech usnadňuje přepravu a 
nakládání, přičemž eliminuje další náklady na nakládání koleček.

• Díky úzkému profilu projde čistička i dveřmi koupelen.
• Nastavitelná výška rukojetí zajišťuje vyváženou přepravu.
• Dodává se s PVC rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Dodávané modely – strojový posuv
Katalogové  

č. Č.  
modelu Popis

Hmotnost

220 - 240 V lb. kg
61542 K-7500 Čistička se spojkou 3/4" (20 mm) a standardním příslušenstvím 150 86,2
61522 K-7500 Čistička se spojkou 5/8" (16 mm) a standardním příslušenstvím 149 67,8
61512 K-7500 s 

C-24
Čistička, standardní příslušenství a vnitřní spirála  
5/8" (16 mm) x 100' (30,5 m)

233 106

61517 K-7500 s 
C-100

Čistička, standardní příslušenství a vnitřní spirála  
3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)

272 123,7
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Ovládání spirály a výkon –  
když koncovka narazí na úporné překážky

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

60042 A-7534D Sestava bubnu se spojkou 
3/4" (20 mm) 

31 14

61107 A-7558D Sestava bubnu se spojkou 
5/8" (16 mm) 

30 13,6

60047 A-75DR Pouze buben 20 9

60032 A-75PF Sestava autoposuvu AUTOFEED 10 4,5

60037 Podpěry autoposuvu AUTOFEED

41992 C-100 IC sada s koncovkami,  
3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)

49032 — Sestava přední vodicí hadice 3 1,3

41937 — Kožené rukavice RIDGID 
pro čištění odpadů

1/2 0,2

70032 — Rukavice RIDGID z PVC  
pro čištění odpadů

1/2 0,2

59360 A-3 Box na nářadí 5 2,3

oz. g
31487 A-7570 Opravářská spojka 5/8" (16 mm) 11/2 43
92805 A-6582 Spojka vnější 5/8" (16 mm) 1 28
92810 A-6583 Spojka vnitřní 5/8" (16 mm) 2 57
31492 A-7571 Opravářská spojka 3/4" (20 mm) 2 57
92880 B-6840 Spojka vnější 3/4" (20 mm) 1 28
92885 B-6841 Spojka vnitřní 3/4" (20 mm) 2 57

SPIRÁLA A KONCOVKY PRO RYCHLÉ SPOJENÍ
Spirálu nebo koncovky rychle připojíte pootočením čepem o polovinu otáčky na jednu nebo druhou stranu:

Značka LOCKED "CLOSED" vyrovnaná s "L" vyraženém na spojce Značka UNLOCKED "OPEN" vyrovnaná proti "L" vyraženém na spojce
Spojka má kolík a pružinu z nerezu; není zapotřebí úderů, podpěr ani rozpěrných kolíků

Drážka pro šroubovák Značka (zamknutá poloha) Drážka pro šroubovákZnačka (odemknutá poloha)

Při zvyšování výkonu motor 
zpomalí
- Zvýšení krouticího momentu 

je indikováno vizuálními a 
zvukovými signály

- Snížená rychlost bubnu 
umožňuje lepší ovládání

Spirála zapadne do uzavřené 
vodicí trubky
- Omezuje přetočení spirály 

uvnitř bubnu

Spirála se smršťuje směrem k 
vnitřnímu bubnu
- Poskytuje dodatečnou pevnost
- Další ochrana proti přetočení 

spirály uvnitř bubnu

Při normálních  
provozních podmínkách

Při vysokém 
kroutícím momentu

Spirály s vnitřní vložkou IC 
Dobrá pružnost a vyšší čistící výkon na koncovce spirály.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

5 /8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 IC spirála  
25' (7,6 m)

24 10,9

92465 C-26 IC spirála  
50' (15,2 m)

43 19,5

92470 C-27 IC spirála  
75' (22,9 m)

63 28,6

43647 C-24 IC spirála  
100' (30,5 m)

84 38,1

3 /4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 IC spirála  
25' (7,6 m)

30 13,9

92480 C-29 IC spirála  
50' (15,2 m)

60 27,2

41212 C-75 IC spirála  
75' (22,9 m)

93 42,5

41697 C-100 IC spirála  
100' (30,5 m)

122 55,3

Spirály s dutým jádrem

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

5 /8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27HC HC spirála  

75' (23 m)
523/4 23,9

58192 C-24HC HC spirála  
100' (30,5 m)

701/2 32,1

3 /4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC HC spirála  

75' (23 m)
75 34,0

47432 C-100HC HC spirála  
100' (30,5 m)

100 45,5

Zavaděče a propojky

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

92555 T-458 Zavaděč 5/8" (16 mm) x 
2' (50 mm)

2 0,85

92560 T-468 Zavaděč 3/4" (20 mm) x 
2' (50 mm)

23/4 1,25

44122 — Spojka 5/8" (16 mm), délka 
41/2" (114 mm)

21/2 1,13

44117 — Spojka 3/4" (20 mm), délka 
6" (150 mm)

31/2 1,59

Koncovky a náhradní břity – Vyhovují spirálám 5/8" (16 mm) a 3/4" (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC a C-100HC

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Náhradní

Břit(y) Držák
92485 T-403 Vrták P-sifonu, 3" (75 mm) 92835 92900
92490 T-404 Vrták P-sifonu, 31/2" (87 mm) 92840 92900

92495 T-406 Srdcovitý vrták, 13/4" (45 mm) 92850 92915

92500 T-407 Vytahovací vrták  
29/16" (65 mm)

— —

92505 T-408 Řezák s pilovými zuby,  
3" (75 mm)

92890 92915

51762 T-409 Soudkový vrták pro vysoké 
zatížení, 13/4" (45 mm)

— —

92510 T-411 Dvojitý vrták, 2" (50 mm) 92815 92905
92515 T-412 Dvojitý vrták, 21/2" (65 mm) 92820 92905
92520 T-413 Dvojitý vrták, 3" (75 mm) 92825 92910
92525 T-414 Dvojitý vrták, 4" (110 mm) 92830 92910
92530 T-416 Dvojitý vrták, 6" (150 mm) 92855 92910
92535 T-432 3 nožový vrták, 2" (50 mm) 92860 92895
92540 T-433 3 nožový vrták, 3" (75 mm) 92865 92895

92545 T-434 3 nožový vrták, 4" (110 mm) 92870 92895

92550 T-436 3 nožový vrták, 6" (150 mm) 92875 92895
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Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 4" (110 mm)

• Kompaktní, univerzální, profesionální čistička. Schopná pohonu třech různých velikostí 
spirál: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) a 5/8" (16 mm). Perfektní víceúčelová čistička pro 
výlevky, sprchy a podlahové odpady. Váží méně než 40 lbs. (18 kg).

• Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé 
ovládání:

    – Při zatažení za páku dolů se spirála roztočí při otáčkách 400 ot/min.
    – Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
• Používá sekce spirály 5/8" (16 mm), čistí potrubí 11/4 " (32 mm) až 4" (110 mm) v délce 

až 100' (30 m).
    – C-8 nejlépe pro odpady 11/4 " (32 mm) - 3" (75 mm).
    – C-9 nejlépe pro odpady 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
• Vybavena adaptérem A-17 pohání až 50' (15 m) spirály v celé délce 5/16" (8 mm) nebo 

35' (11 m) spirály v celé délce 3/8" (10 mm).
    – 5/16" (8 mm) nejlépe pro potrubí 3/4" (20 mm) až 11/2" (40 mm).
    – 3/8" (10 mm) nejlépe pro potrubí 11/4" (32 mm) až 2" (50 mm).
• Vybavena motorem 300 W.
• Dodává se s A-1 rukavici pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Čistička K-50 na 
spojované spirály

Sada spirál A-30 obsahuje:
– Šest sekcí spirály C-8, 71/2' (2,3 m) x 5/8" (16 mm) celkem [45' (13,7 m)]. 
– A-10 koš na spirály. 
– T-201 přímý vrták.
– T-202 soudkový vrták.
– T-205 C-nože.
– T-211 srdcovitý vrták.
– A-13 rozpojovací klíč.
– A-14-6 čelní vodicí hadice.
– A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID.

Model K-50-8 obsahuje:
• Čistička K-50.
• A-17-A, Adaptér obsahuje: spirálu se soudkovým vrtákem 

C-1 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm).
• A-17-B, Adaptér obsahuje: spirálu se soudkovým vrtákem 

C-5 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm).
• Rukavice na čištění odpadů A-1 RIDGID.

Dodávané vybavení
Katalogové  

č. Č.  
modelu Popis

Hmotnost

230 V lb. kg
11971 K-50 Čistička s rukavicí A-1 (pro čištění odpadů) RIDGID 37 16,8
11981 K-50-6 Čistička s: 

– Adaptér A-17-A 
– Sada spirál A-30

67 30,4

11991 K-50-7 Čistička s: 
– Adaptér A-17-B 
– Sada spirál A-30

74 33,6

12001 K-50-8 Čistička s: 
– Adaptér A-17-A 
– Adaptér A-17-B 
– Sada spirál A-30

67 30,4
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Spirály

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

5 /16
" (

8 
m

m
)

Soudkový 
vrták

62225 C-1 25' (7,6 m) se 
soudkovým 
vrtákem

31/2 1,6

56782 C-1IC 25' (7,6 m) 
vnitřní jádro 
se soudkovým 
vrtákem

4 1,8

89400 C-21 50' (15,2 m) 
se soudkovým 
vrtákem

7 3,2

Kloubová 
hlavice

62235 C-2 25' (7,6 m) 
s vrtákem s 
kloubovou hlavicí

31/2 1,6

56787 C-2IC 25' (7,6 m) vnitřní 
jádro s vrtákem s 
kloubovou hlavicí

4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) 
s vrtákem s 
kloubovou hlavicí

7 3,2

3 /8"
 (1

0 
m

m
)

62245 C-4 25' (7,6 m) s vnější 
spojkou

41/2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) 
se soudkovým 
vrtákem

81/4 3,8

62260 C-6 35' (10,7 m) s 
vnější spojkou

81/4 3,8

96037 C-6IC 35' (10,7 m) IC s 
vnější spojkou

81/2 4,0

5 /8"
 (1

6 
m

m
)

Spojovaná

62265 C-7 Hustě vinutá 
spirála 71/2' 
(2,3 m)

4 1,8

62270 C-8 Univerzální spirála 
71/2' (2,3 m)

3 1,4

51317 C-9 Spirála pro vysoké 
zatížení 10' (3,1 m)

43/4 2,1

Sady spirál a koncovek

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Spirála Koncovky a příslušenství

Hmotnost

lb. kg

59365 A-30 Šest sekcí: 
C-8, 5/8" x 
71/2' (45', 
13,7 m)

T-201 přímý vrták 
T-202 soudkovitý vrták 
T-205 C-nože 
T-211 srdcovitý vrták 
A-13 rozpojovací klíč 
A-10 koš na spirály 
A-14-6 čelní vodicí hadice 
A-1 levá rukavice (pro čištění 
odpadů) RIDGID

20 9,1

59370 A-30TW Šest sekcí: 
C-7, 5/8" x 
71/2" (45', 
13,7m) hustě 
vinutá spirála

Stejné jako u A-30 30 13,6

52962 A-40 Šest sekcí: 
C-9, 5/8" x 10' 
(60', 18,3 m)

T-206 trychtýřový vrták 
T-215 4 nožový vrták 
T-231 C-nože 
A-13 rozpojovací klíč 
A-10 koš na spirály 
A-14-10 čelní vodicí hadice 
A-1 levá rukavice (pro čištění 
odpadů) RIDGID

37 16,8

Adaptéry

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

59250 A-17-A Adaptér se spirálou 25' (7,6 m) 
x 5/16" (8 mm) se soudkovým 
vrtákem

8 3,6

59255 A-17-B Adaptér se spirálou 35' (10,7 m) 
x 3/8" (10 mm) se soudkovým 
vrtákem

13 5,9

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
59235 A-14-6 Čelní vodicí hadice 6' (1,8 m) 5 2,3

84325 A-14-10 Čelní vodicí hadice 10' (3 m) 7 3,2

59270 A-18 Sestava přední vodicí hadice 9 4,1

59210 A-10 Koš na spirály pojme  
90' (27 m) C-8, C-9

31/4 1,5

59205 A-1 Levá rukavice RIDGID  
pro čištění odpadů

1/2 0,2

59295 A-2 Pravá rukavice RIDGID  
pro čištění odpadů

1/2 0,2

59230 A-13 Rozpojovací klíč pro spirálu  
5/8" (16 mm)

1/8 0,1

59450 A-3179 Sada čelistí K-50 11/2 0,7

Koncovky - vyhovuje spirálám 3/8" (10 mm) a 5/8" (16 mm) 
C-4, C-6, C-7, C-8 a C-9

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhradní 

břit(y)
62990 T-201 Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý —

62067 T-201A Přímý pružný soudkový vrták —

62995 T-202 Soudkový vrták, vnější průměr  
11/8" (28 mm)

—

63000 T-203 Vrták se soudkovým zakončením, 
vnější průměr 7/8" (22 mm)

—

54837 T-204 C-nože 1" (25 mm) 54832

63005 T-205 C-nože 13/8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Trychtýřový vrták, 3" (75 mm) dlouhý — 

63015 T-207 Spirálovitý vrták, 11/4" (32 mm) 97840

63020 T-208 Spirálovitý vrták, 11/2" (40 mm) 97895

63025 T-209 Spirálovitý vrták, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Srdcovitý vrták, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Srdcovitý vrták, 13/8" (35 mm) 97825
63040 T-212 Srdcovitý vrták, 13/4" (44 mm) 92850

63045 T-213 4 nožový vrták, 1" (25 mm) 97795

63050 T-214 4 nožový vrták, 13/8" (35 mm) 97910
63055 T-215 4 nožový vrták, 13/4" (44 mm) 97915

63060 T-216 Řetězová vytloukací koncovka,  
2" (50 mm)

98000

63065 T-217 Kloubová hlavice, 4" (110 mm) dlouhá —

63280 T-218 Potrubní kartáč, 3" (75 mm) —

63070 T-219 Potrubní kartáč, 21/2" (65 mm) —

63080 T-220 Potrubní kartáč, 2" (50 mm) —
63220 T-221 Potrubní kartáč, 11/2" (40 mm) —

55457 T-225 Vytahovací vrták —

52812 T-230 C nože pro vys. zatížení, 2" (50 mm) 92815

52817 T-231 C-nože pro vys. zatížení, 21/2" (65 mm) 92820

52822 T-232 C nože pro vys. zatížení, 3" (75 mm) 92835

48482 T-250 Sada koncovek obsahuje: 
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

—
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Výše vyobrazená čistička K-60SP-SE obsahuje:

• Čistička K-60SP.
• Rukavice na čištění odpadů A-1 RIDGID.
• A-60-12 čelní vodicí hadice.
• Sada spirál A-62 obsahuje:

– A-8 koš na spirály.
– Pět sekčních spirál C-10, 7/8" (22 mm), celkem 75' (23 m).

• Sada koncovek A-61 obsahuje:
– T-101 přímý vrták.
– T-102 trychtýřový vrták.
– T-107 srdcovitý vrták.
– T-125 vytahovací vrták.
– T-150-1 vrták se žraločími zuby.
– A-3 kufřík na koncovky.
– A-12 rozpojovací klíč.

Čistička K-60SP na 
spojované spirály

Pro odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 6" (150 mm)
• Kompaktní čistička pro čištění v institucích, komerčních a obytných prostorách. Také 

ideální pro vybavení aut na vyvážení septiků. Dostatečně malá, aby se vešla do 
stísněných prostor a přitom dostatečně výkonná pro vyčištění těžkých ucpávek.

• Ideální pro střešní ventilační potrubí. Zadní madlo usnadňuje přenášení po žebřících a 
na střechy.

• Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé 
ovládání.

    – Při stlačení páky dolů se spirála roztočí při 600 ot/min.
    – Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
• Jednoduchý seřizovací mechanizmus umožňuje používání pružin o průměru 7/8" 

(22 mm) a 5/8" (16 mm). Seřízení trvá několik sekund.
    – Spirála 7/8" (22 mm) (C-10) čistí potrubí 2" (50 mm) až 6" (150 mm) v délce 150 stop (46 m).
    –  Spirála 5/8" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) čistí potrubí 11/4" (32 mm) až 4" (110 mm) v délce 

125 stop (38 m).

• Odšroubováním dvou šroubů získáte přístup k čelistem z důvodu čištění a výměny. 
Tytéž šrouby poskytnou přístup k pásovému pohonu.

• Vybavena motorem 700 W.
• Dodává se s A-1 rukavici pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Dodávané vybavení

Katalogové  
č. Č.  

modelu Popis
Hmotnost

220 - 240 V lb. kg

66467 K-60 SP Čistička s rukavicí na čištění odpadů RIDGID, rozpojovacím 
klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí A-60-12

43 19,5

66472 K-60SP-SE Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, rozpojovací 
klíč A12 a čelní vodicí hadice A-60-12, plus: sada koncovek 
A-61, Sada spirál A-62

107 48,5

94497 K-60SP-
SE-A25

Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, sada koncovek 
A-61, sada spirál A-62, sada spirál a koncovek A-25

123 56

66477 K-60 SE 
A30

Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, čelní vodicí 
hadice A-60-12, plus: sada koncovek A-61, sada spirál A-62, 
sada spirál A-30

127 57,5

K-60SP-SE A25 navíc zahrnuje spirálovou sadu A-25:
– 5 sekčních spirál C-8 (16 mm x 2,3 m).
– A-10 koš na spirály.
– T-201 přímý vrták.
– T-202 trychtýřový vrták.
– T-205 "C" vrták na tuk.
– A-13 rozpojovací klíč.
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Spirály a zavaděče

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

7 /8"
 (2

2 
m

m
)

Spojovaná

62275 C-10 Univerzální spirála 
15' (4,6 m)

91/2 4,3

30007 T-127 Sifonový zavaděč 
7/8" (22 mm)

2 0,9

25036 C-10IC Spirála s vnitřním 
jádrem 15' (4,6 m)

— —

5 /8"
 (1

6 
m

m
)

Spojovaná

51317 C-9 Pro vysoké zatížení* 
10' (3 m)

5 2,2

62270 C-8 Univerzální spirála* 
71/2' (2,3 m)

3 1,4

62265 C-7 Hustě vinutá 
spirála* 71/2' (2,3 m)

4 1,8

25046 C-8 IC Spirála s vnitřním 
jádrem 71/2' (2,3 m)

— —

*Nástroje pro spirály C-7, C-8 a C-9 viz str. 12.25

Sady spirál a koncovek

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
61630 A-62 Standardní vybavení spirálové 

sady pro K-60-SE obsahuje: 
–  Pět sekcí C-10, spirály 7/8" 

(22 mm) x 15' (4,6 m) 
– A-8 koš na spirály

43 19,5

61625 A-61 Standardní sada koncovek 
pro K-60-SE obsahuje:
– T-101 přímý vrták
– T-102 trychtýřový vrták
– T-107 srdcovitý vrták
– T-125 vytahovací vrták
–  T-150-1 vrták se žraločími 

zuby
– A-3 kufřík na koncovky
– A-12 rozpojovací klíč

8 3,6

94492 A-25 Sada spirály 5/8" (16 mm) 
obsahuje: 
–  Pět sekcí C-8, spirály, 5/8" 

(16 mm) x 71/2" (2,3 m), 37,5' 
(11,5 m)

– A-10 koš na spirály
– T-201 přímý vrták
– T-202 soudkovitý vrták
– T-205 C-nože
– A-13 rozpojovací klíč

18 8,2

59365 A-30 Standardní vybavení spirálové 
sady pro K-60-SE A30 
obsahuje:
–  Šest sekcí C-8, spirály, 5/8" 

(16 mm) x 71/2" (2,3 m), 45' 
(13,8 m) 

– A-10 koš na spirály
– T-201 přímý vrták
– T-202 soudkovitý vrták
– T-205 C-nože
– T-211 srdcovitý vrták na tuk
– A-1 Levá rukavice
–  A-14-6 čelní vodicí hadice 

délky 1,8 m
– A-13 rozpojovací klíč

27 12,2

Koncovky – vyhovuje spojované spirále 7/8" (C-10)

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhradní 

břit(y)
62850 T-101 Přímý vrták —

62855 T-102 Trychtýřový vrták —

27642 T-125 Vytahovací vrták —

62860 T-103 Řezák s pilovými zuby, 21/2" (65 mm) 98070

62865 T-104 "H" vrták, 21/2" (65 mm) 97800

62870 T-105 Vrták na tuk, 21/2" (65 mm) 97920

62875 T-106 Vrták na tuk, 31/2" (89 mm) 97925

62880 T-107 Srdcovitý vrták, 13/4" (45 mm) 92850

62915 T-109 Spirálový vrták s pilovými zuby,  
11/2" (45 mm)

97930

62920 T-110 Spirálový vrták s pilovými zuby,  
21/4" (57 mm)

97935

62925 T-111 Spirálový vrták s pilovými zuby,  
3" (75 mm)

92890

62930 T-112 4 nožový vrták, 13/4" (45 mm) 97915

62935 T-113 4 nožový vrták, 3" (75 mm) 97940

62940 T-114 Řetězová vytloukací koncovka 97985

98050 T-150 Vrták se žraločími zuby,  
3" (75 mm) a 4" (110 mm)

Viz níže

98055 T-150-1 Břit vrtáku se žraločími zuby,  
3" (75 mm)

98005

98060 T-150-2 Břit vrtáku se žraločími zuby,  
4" (110 mm)

98010

54842 T-141 Vrták s nožovou čepelí, 11/2" (40 mm) —

54852 T-142 Vrták s nožovou čepelí, 21/2" (65 mm) —

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
59360 A-3 Box na nářadí 5 2,3

59205 A-1 Levá rukavice RIDGID pro čištění odpadů 1/2 0,2

59295 A-2 Pravá rukavice RIDGID pro čištění 
odpadů

1/2 0,2

59225 A-12 Rozpojovací klíč pro spirálu 7/8" (22 mm) 1/8 0,1

59230 A-13 Rozpojovací klíč pro spirálu 5/8" (16 mm) 1/8 0,1

61615 A-60-12 Čelní vodicí hadice 12' (3,7 m) pro K-60 12 5,5

76575 A-60-16 Čelní vodicí hadice 16' (4,9 m) pro K-60 151/2 7,0

59445 A-5 Mazací pistole 1/2 0,2

59470 A-8 Koš na spirály 
(Pojme 75' (23 m) spirály/C10 7/8" 
(22 mm))

51/2 2,5

59210 A-10 Koš na spirály 
(Pojme 45' (14 m) spirály/C10 7/8" 
(22 –mm)) 
(Pojme 90' (27 m) spirály/C-7, C-8, C-9) 
5/8" (16 mm)

31/2 1,5

59425 A-36 Vozík na spirály 15 6,8

65687 — Náhradní sada čelistí K-60SP 3/4 0,3

Koncovky s karbidovým hrotem (pro betonové ucpávky)
Katalogové  

č. Popis

67132 Pro spirálu 5/8" (16 mm) šířka 3/4" (19 mm)

67137 Pro spirálu 5/8" (16 mm) šířka 1" (25 mm)

67142 Pro spirálu 7/8" (22 mm) šířka 1" (25 mm)

Pro spirály C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, 
C-33, C-44, C-45 a C-46 a všechny spirály s pevným vinutím (IW)

PRO NASAZENÍ 
KONCOVKY

ZASUNOUT DO SEBE

PRO VYJMUTÍ 
KONCOVKY

ZASUNOUT KLÍČ
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Výše vyobrazený model K-1500A SE obsahuje:

• Čističku K-1500 plus:
• Sedm sekčních spirál 11/4" (C-11), celkem 105' (32 m).
• Dva koše na spirály A-8.
• Sada koncovek obsahuje:

– T-1 přímý vrták.
– T-50-1 vrták se žraločími zuby.
– T-3 trychtýřový vrták.
– T-6 vytahovací vrták.
– T-8 vrták na tuk.
– A-3 kufřík na koncovky.
– T-13 řezák s pilovými zuby.

Čistička K-1500SP na 
spojované spirály

Pro odpadové a kanalizační potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)
• Nejlepší univerzální čistička kanalizace a odpadů. Jedna osoba snadno vyčistí i 

nejtěžší ucpávky, jak ve vnitřním tak venkovním prostředí. Vysokorychlostní čištění 
provede práci rychleji a kvalitněji.

• Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé 
ovládání:

    – Při zatažení za páku dolů se spirála roztočí při konstantních otáčkách 600 ot/min.
    – Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
• Přeprava na pracoviště pomocí koleček – rychlá příprava, rychlé vyčištění.
• Vybavena k pohonu a snadnému ovládání sekcí spirály, 15 stop (4,6 m) 11/4" (32 mm) 

pro čištění potrubí 3" (75 mm) až 10" (250 mm) v délce až 300' (91 m).
• Snadná výměna čelisti spojky přizpůsobí K-1500 pro pohon sekcí spirály 15 stop 

(4,6 m) 7/8" (22 mm) v potrubích 2" (50 mm) to 4" (110 mm) v délce až 175' (53 m).
• Vybavena motorem 1.500 W a vysokozátěžovým otočným spínačem.
• Pevná kola s kuličkovými ložisky 10".

Volitelné vybavení - A rám
Katalogové  

č. Č.  
modelu Popis

Hmotnost

115 V -  
60 Hz

240 V -  
50 Hz lb. kg

45302 45312 Pouze K-
1500A

Čistička s rukavicí na čištění odpadů A-1 RIDGID, 
rozpojovacím klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí 
A 34-12

132 60

45307 45317 K-1500A SE Čistička s rukavicí na čištění odpadů A-1 RIDGID, 
rozpojovacím klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí 
A-34-12 plus sada koncovek SE (viz níže)

254 115

Sady spirál a sada koncovek

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
61630 A-62 Sada spirál 7/8" (22 mm) obsahuje

–  Pět sekčních spirál C-10, 7/8" (22 mm) x 
15' (4,6 m) 

– A-8 koš na spirály

43 19,5

61625 A-61 Sada nářadí 7/8" (22 mm) obsahuje
– T-101 přímý vrták 
– T-102 trychtýřový vrták 
– T-107 srdcovitý vrták 
– T-125 vytahovací vrták 
– T-150-1 vrták se žraločími zuby 
– A-3 kufřík na koncovky 
– A-12 rozpojovací klíč

8 3,6

Spirály, koncovky a příslušenství K-1500SP viz str. 12.24-12.25.

Zatažení páky spojky roztočí spirálu Uvolněním páky se spirála okamžitě 
zastaví

Rychlospojka
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Rozměry čističky

Šířka včetně kol: 26" (66 cm)
Délka včetně stojánku: 28" (71 cm)
Výška včetně držadla: 38" (97 cm)
Délka včetně držadla: 49" (124 cm)
Od země po plášť včetně: 27" (69 cm) 

Čistička K-1500G na 
spojované spirály

Model K-1500G s C-14 viz výše

A-17 zavaděč do revizní 
šachty

Přizpůsobí se od 7' (2,1 m) do 12' 
(3,7 m), vede spirály, rychle se dá 
připevnit na místě.

Pro odpadové/kanalizační potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)
• Díky svému benzínovému motoru se model K-1500G hodí pro čištění kanalizace v 

odlehlých oblastech, kde není dostupná elektrická energie. Rychle prořízne kořeny.
• Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé 

ovládání.
    – Zatáhnutím za páku se spirála roztočí rychlostí 600 ot/min.
    – Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
• Dodává se se spirálou 11/4" (32 mm) pro čištění potrubí 3" (75 mm) až 10" (250 mm) do 

300 stop (92 m).
• Benzínový motor 6 HP pohání spirálu přes čtyřrychlostní převodovku. To umožňuje 

obsluze měnit otáčky spirály podle typu použití. Rychlost vpřed je 333, 425 a  
500 ot/min, a zpátečka je 250 ot/min.

• Snadná přeprava na pracoviště pomocí nízkoprofilového, čtyřkolového vozíku, který 
zajišťuje čističku proti převržení a případnému úniku paliva.

• Dodává se s A-1 rukavici pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Dodávané vybavení

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
44587 K-1500G Čistička se dodává pouze s rukavicemi (pro čištění odpadů) RIDGID 

A-1, rozpojovacím klíčem A-12, čelní vodicí hadicí A-34-10 a sadou 
čelistí A-369-X 1¼" (32 mm)

190 86,4

48462 K-1500G 
s C-14

Čistička ve standardním vybavení obsahuje: 
– Deset dílů spirály C-14, celkem 150 stop (45,7 m) 
– Tři koše na spirály A-8 
– A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID 
– A-12 rozpojovací klíč 
– A-34-12 čelní vodicí hadice 
– A-2864 imbusový klíč 
– A-3516 imbusový klíč 
– A-3 kufřík na koncovky 
– T-2 přímý vrták pro vysoké zatížení 
– T-4 trychtýřový vrták pro vysoké zatížení 
– T-6 vytahovací vrták 
– T-8 vrták na tuk 
– T-13 řezák s pilovými zuby 
– T-50 vrták se žraločími zuby

350 159

Spirály, koncovky a příslušenství K-1500G viz str. 12.24-12.25.
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Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
59470 A-8 Koš na spirály  

60 stop (18 m) 
Rozměr 11/4" (32 mm)

51/2 2,5

59475 A-9 Koš na spirály  
150 stop (45,7 m) 
Rozměr 11/4" (32 mm)

14 6,4

59415 A-34-10 Čelní vodicí hadice  
10 stop (3,1 m)

133/8 6,2

59395 A-34-12 Čelní vodicí hadice  
12 stop (3,7 m)

20 9,1

59400 A-34-16 Čelní vodicí hadice  
16 stop (4,9 m)

261/2 12,0

59300 A-20 Sestava přední vodicí 
hadice 8 stop (2,4 m)

25 11,4

59205

59295

A-1

A-2

Levá rukavice RIDGID  
pro čištění odpadů 
Pravá rukavice RIDGID  
pro čištění odpadů

1/2 

1/2

0,2

0,2

59360 A-3 Box na koncovky 5 2,3

59225 A-12 Rozpojovací klíč 1/8 0,1

59440 A-4 Sifonový zavaděč  
30" (76 cm)

13/4 0,8

59240 A-17 Zavaděč do revizní šachty 23 10,4

59320 A-369X Náhradní sada čelistí 
11/4" (32 mm)

3/4 0,3

Spirály, zavaděče a sady spirál

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Popis
Hmotnost
lb. kg

7 /8"
 (2

2 
m

m
) Spojovaná

62275 C-10 Univerzální spirála 
15' (4,6 m) vyžaduje 
A-368-X čelisti

91/2 4,3

Spojovaná
25036 C-10IC Vnitřní spirála  

15' (4,6 m) vyžaduje 
A-368-X čelisti

10 4,5

11 /4"
 (3

2 
m

m
)

Spojovaná
62280 C-11 Standardní univerzální 

spirála 15' (4,6 m). 
Stoupání 3/8" (10 mm). 
Vhodná pro sifony  
4" (110 mm), potrubí  
3" (75 mm) - 8" (200 mm)

16 7,3

Spojovaná
25046 C-11IC Vnitřní spirála 15' (4,6 m) 

Spojovaná
62285 C-12 Spirála pro velmi vysoké 

zatížení 15' (4,6 m). 
Stoupání 3/8" (10 mm). 
Doporučená pro dlouhé 
trasy 4" (110 mm) -  
10" (250 mm), sifony č.  
4" (110 mm)

19 8,6

Spojovaná
62295 C-14 Vysoce pružná spirála  

15' (4,6 m). 
Stoupání 1/2" (13 mm). 
Doporučená pro potrubí 
3" (75 mm) - 10"  
(250 mm) přes čisticí 
otvor, sifony č  
4" (110 mm)

16 6,8

Spojovaná
 62300 C-15 Vysoce pružná spirála  

15' (4,6 m). 
Stoupání 1/2" (13 mm). 
Doporučená pro potrubí 
3" (75 mm) - 6" (150 mm), 
vhodná pro sifony

12 5,5

63090 T-27 Zavaděč 11/4" (32 mm) x 
25" (63,5 cm)

23/4 1,2

Přizpůsobení K-1500 pro spirálu 7/8" (22 mm) vyžaduje čelisti A-368X 
(Kat. č. 59325) a spirálovou sadu 7/8" (22 mm)

Čističky na spojované spirály K-1500SP a K-1500G
Spirály, koncovky a příslušenství
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Koncovky – vhodné pro 11/4" (32 mm) spojované spirály (C-11, C-12, C-14 a C-15)

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhradní 

břit(y)
62840 T-1 Přímý vrták —

618 00 T-2 Přímý vrták pro vysoké zatížení —

63105 T-3 Trychtýřový vrták —

61790 T-4 Trychtýřový vrták pro vysoké zatížení —

63190 T-5 Přímý vytahovací vrták —

63195 T-6 Trychtýřový vytahovací vrták Čistička na zpětný chod —

63200 T-7 Hákový vytahovací vrták —

63205 T-8 Vrták na tuk, 21/2" (65 mm) 97920

63210 T-9 Vrták na tuk, 31/2" (89 mm) 97925

62845 T-10 Vrták na tuk, 41/2" (114 mm) 97865

59480 T-11 H vrták, 21/2" (65 mm) 97800

59485 T-12 H vrták, 31/2" (89 mm) 97945

61970 T-13 Řezák s pilovými zuby, 21/2" (65 mm) 98070

61975 T-14 Řezák s pilovými zuby, 31/2" (89 mm) 98075

61770 T-15A Rozvírací fréza, 4" - 6" (110 - 150 mm) 62970

61825 T-15B Rozvírací fréza, 6" - 8" (150 - 200 mm) 62980

61960 T-16 Spirálový pilový vrták, 4" (110 mm) 97855

61850 T-17 Spirálový pilový vrták, 6" (150 mm) 97955

61855 T-18 Spirálový pilový vrták, 8" (200 mm) 97960

59625 T-21 Spirálový vrták s pilovými zuby, 21/2" (65 mm) 97965

63075 T-23 Spirálový vrták s pilovými zuby, 3" (75 mm) 97970

63085 T-23 Spirálový vrták s pilovými zuby, 4" (110 mm) 97850

59765 T-24 4 nožový vrták, 21/2" (65 mm) 97940
59770 T-25 4 nožový vrták, 31/2" (89 mm) 97975
59775 T-26 4 nožový vrták, 41/2" (114 mm) 97805
59780 T-26A 4 nožový vrták, 51/2" (140 mm) 97980

63110 T-31 Řetězová vytloukací koncovka, do roury 3"- 4" (75 - 110 mm) 97985

63115 T-32 Řetězová vytloukací koncovka, do roury 6" (150 mm) 97990

63120 T-33 Řetězová vytloukací koncovka, do roury 8" (200 mm) 97995

63145 T-38 Potrubní kartáč, 11/2" (40 mm) —
63150 T-39 Potrubní kartáč, 2" (50 mm) —
63155 T-40 Potrubní kartáč, 21/2" (65 mm) —
63160 T-41 Potrubní kartáč, 3" (76 mm) —
63165 T-42 Potrubní kartáč, 31/2" (89 mm) —
63170 T-43 Potrubní kartáč, 4" (110 mm) —
63175 T-44 Potrubní kartáč, 41/2" (114 mm) —
63240 T-45 Potrubní kartáč, 5" (127 mm) —
63180 T-46 Potrubní kartáč, 51/2" (140 mm) —
63145 T-47 Potrubní kartáč, 6" (150 mm) —
98030 T-50 Třínožový 3" - 4" - 5" (75 - 110 - 127 mm) Viz níže
98035 T-50-1 Vrták se žraločími zuby, 3" (75 mm) 98005
98040 T-50-2 Vrták se žraločími zuby, 4" (110 mm) 98010
98045 T-50-3 Vrták se žraločími zuby, 5" (127 mm) 98015
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Tyčová čistička K-1000 Pro odpadové/kanalizační potrubí 8" (200 mm) až 24" (600 mm)
• Robustní kompaktní čistička, která se výborně hodí pro práci v rovných potrubích 

hlavních řadů v obcích, univerzitách, institucích a průmyslu. Pohání spojované 
kanalizační tyče dlouhými rovnými úseky potrubí o větším průměru – do vzdál. 500 
stop (150 m).

• Vybavena benzínovým motorem 6 HP a převodovkou vpřed/vzad. Tyč se otáčí při plném 
výkonu rychlostí 133 ot/min vpřed i vzad.

• Ovládání plynu motoru je manuální. Mění rychlost tyče v daném rozsahu. Po uvolnění 
plynu se vrátí otáčky motoru na volnoběh a vypne se spojka.

• Nastavitelný omezovač kroutícího momentu zabraňuje deformaci tyčí a přetížení 
převodů nadměrným kroutícím momentem.

• Velká kola 10" (250 mm) na rámu zaručují optimální přepravu.

Dodávané vybavení

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
59175 K-1000 Tyčová čistička. obsahuje: 

– Pohon tyče B-3542 
– A-2704 pohon koncovky 
– A-3567 hnací čep 
– R-0 otáčeč tyče 
– A-4558 momentový adaptér 
– A-12 rozpojovací klíč 
– A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID 
– A-2 pravá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID

160 75

84295 K-1000 Tyčová čistička, jako viz výše, plus: 
– 20 sekčních tyčí A-2475, 5/16" (8 mm), celkem100 stop (30 m) 
– T-300 Oštěpový vrták 
– T-317 Spirálový vrták 
– T-326 Vytahovací vrták

210 95

Tyče

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
60355 A-2474 Pevná dělená tyč 3' (0,9 m), obsahuje: 

spojky vnější R-1 a vnitřní R-2
11/4 0,6

60360 A-2475 Pevná dělená tyč 5' (1,5 m), obsahuje: 
spojky vnější R-1 a vnitřní R-2

13/4 0,8

60365 A-2476 Pevná dělená tyč 10' (3,0 m), obsahuje: 
spojky vnější R-1 a vnitřní R-2

3 1,4
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Koncovky

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
62045 T-300 Oštěpový vrták 17/8 0,8

62050 T-301 Kruhová vývrtka, 11/2" (40 mm) 11/4 0,6

62055 T-302 Kruhová vývrtka, 2" (50 mm) 11/2 0,7

62060 T-303 Kruhová vývrtka, 21/2" (65 mm) 13/4 0,8
62065 T-304 Kruhová vývrtka, 3" (75 mm) 13/4 0,8
62075 T-306 Dvojitá vývrtka, 3" (75 mm) 21/4 1,0

62080 T-307 Dvojitá vývrtka, 4" (110 mm) 21/2 1,1

62085 T-308 Dvojitá vývrtka, 5" (125 mm) 23/4 1,2
62090 T-309 Čtyřhranná vývrtka, 3" (75 mm) 21/4 1,0

62095 T-310 Čtyřhranná vývrtka, 4" (110 mm) 21/2 1,1

62100 T-311 Čtyřhranná vývrtka, 5" (125 mm) 31/4 1,5

62105 T-312 Čtyřhranná vývrtka, 6" (150 mm) 33/4 1,7

62370 T-313 Čtyřhranná vývrtka, 8" (200 mm) 61/2 3,0

62375 T-314 Čtyřhranná vývrtka, 10" (250 mm) 71/2 3,4

62110 T-316 Spirálový vrták, 3" (75 mm) 3 1,4
62115 T-317 Spirálový vrták, 4" (110 mm) 31/2 1,5

62120 T-318 Spirálový vrták, 5" (125 mm) 41/2 2,0

62125 T-319 Spirálový vrták, 6" (150 mm) 5 2,3

62385 T-320 Spirálový vrták, 8" (200 mm) 81/2 3,9

62390 T-321 Spirálový vrták, 10" (250 mm) 91/2 4,3

62140 T-326 Vytahovací vrták 1 0,5

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg
59835 K-10 Kompletní sada tyčových 

rychlospojek: Každá má 
jednu R-1 a R-2

3/8 0,2

59560 R-1 Tyčová spojka vnější 1/4 0,1

59555 R-2 Tyčová spojka vnitřní 1/8 0,1

61875 R-7 Vnější spojka koncovky 
připojuje adaptér koncovky 
k tyčové koncovce

1/2 0,2

61885 R-8 Vnitřní spojka koncovky 
připojuje koncovku k 
adaptéru koncovky

1/2 0,2

60700 A-2704 Adaptér koncovky, obsahuje 
spojky R-2 a R-7

21/4 1,0

62170 B-3542 Tyčový unašeč pro K-1000 33/8 1,5

62815 R-O Klika tyče se používá 
pro ruční otáčení tyče u 
krátkých odpadů

31/4 1,5

59205 A-1 Levá rukavice RIDGID pro 
čištění odpadů

1/2 0,2

59295 A-2 Pravá rukavice RIDGID pro 
čištění odpadů

1/2 0,2

59360 A-3 Box na koncovky 5 2,3

59225 A-12 Rozpojovací klíč 1/8 0,1

Tyče, tyčové koncovky a příslušenství

• Oproti běžným závitovým spojkám rychlospojky RIDGID® K-10 usnadňují 
práci s tyčovou čističkou:
– Pro spojení tyčí je vyrovnejte a zacvakněte do sebe, čímž dosáhnete 

pevného spojení (obr. 1 a 2). 
– Pro jejich rozpojení vsuňte rozpojovací klíč a spojky rozpojte (obr. 3).

• Jeden rozpojovací klíč nahrazuje montážní nástroj a klíč potřebný při 
spojování běžných závitových spojek. Tyče a koncovky se snadno přidávají. 
Žádné objemné navijáky.

• Převeďte vaše stávající koncovky a tyče na systém rychlospojek RIDGID:

– Jeden pár spojek R1 a R2 nahradí jednu šroubovou spojku.
– Standardní levé a pravé matky tyčí připojí spojky R1 a R2 ke stávajícím 

tyčím.
– Spojky R-8 přizpůsobí každou tyčovou koncovku k systému rychlospojek.
– A-2704 přizpůsobí tyčové spojky ke spojkám větších rozměrů.

• Tyče RIDGID splňují požadavky ASTM-270.

• Spirály, koncovky a příslušenství 11/4" (32 mm) viz str. 12.24.

• Spirály, koncovky a příslušenství 7/8" (22 mm) viz str. 12.24.

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 1

Krrr10

R-1 R-2 R-7 R-8

S tyčí se také doporučuje použití následujících koncovek spirál pro vysoké zatížení.

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis Náhradní břity

61800 T-2 Přímý vrták pro vysoké zatížení —

61790 T-4 Trychtýřový vrták pro vysoké zatížení —

63200 T-7 Hákový vytahovací vrták —

61960 T-16 Spirálový pilový vrták, 4" (110 mm) 97855

61850 T-17 Spirálový pilový vrták, 6" (150 mm) 97955

61855 T-18 Spirálový pilový vrták, 8" (200 mm) 97960

63085 T-23 Spirálový vrták s pilovými zuby,  
4" (110 mm)

97850

59765 T-24 4 nožový vrták, 21/2" (65 mm) 97940

59770 T-25 4 nožový vrták, 31/2" (89 mm) 97975

59775 T-26 4 nožový vrták, 41/2" (114 mm) 97805

59780 T-26A 4 nožový vrták, 51/2" (140 mm) 97980
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Pro odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 6" (150 mm)

Tlakové vodní čističky RIDGID® jsou určeny pro čištění odpadu. Vysoce pružná lehká 
hadice se prostříká skrz kalové, mýdlové a tukové ucpávky. Při vytahování hadice tlakově 
vypláchne potrubí, spláchne nečistoty a plně obnoví volný průtok v odpadovém potrubí.

Výkon: Skutečný pracovní tlak 1.160 psi (80 bar) a průtok 4 GPM (15l/min) zaručí rychlé 
a účinné vyčištění potrubí.

Snadné použití: Hadice je potrubím poháněna zpětnou osovou silou. Stačí pouze 
navést hadici do odpadové trubky.

Pulzní cyklus: Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu 
KJ-1590.

Přenosná: Vozík s koly pro vysoké zatížení velmi snadno přepraví čističku na místo 
práce.

Univerzální: Možnost dokoupení soupravy pro mytí spirál, koncovek a dalších silně 
znečištěných nástrojů.

• Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
• 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
• Praktické uložení el. kabelu.
• Duální přívodní přípojka se spojkou s nátrubkem pro zahradní hadici.
• Filtr přívodu, zpětná klapka a přívodní ventil.
• Robustní ocelový naviják s hadicí 20 m 1/4" (připojení 1/4").

Elektrická tlaková vodní 
čistička KJ-1590 II

Katalogové  
č.

Č.  
modelu

Rozsah 
mm Popis

Hmotnost

lb. kg
35511 KJ-1590 II 50 - 150 Motor 230 V 

Standardní sada KJ-1590:  
– 58436 Hnací tryska 1/4" 
– 58446 Průniková tryska 1/4" 
– Hadice 20 m x 1/4"

115 52
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Trysky tlakových vodních čističek
Hnací tryska

Tryska pro běžné účely, která funguje dobře ve 
většině aplikací. Má tři zpětné tryskové otvory 
pro maximální pohon na dlouhé vzdálenosti.

Průniková tryska

Průnikové trysky mají navíc jeden dopředu 
směřující tryskový otvor, který prostříkává otvory 
v pevných ledových nebo kalových ucpávkách. 
Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.

Kloubová tryska

Umožňuje hadici tlakové vodní čističky 
překonávat obtížné oblouky a sifony. Pohon 
zajišťují tři zpětné tryskové otvory.

Rotační tryska

Rotační pohyb čistí celý vnitřní povrch trubky. 
Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.

Příslušenství

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis 

Hmotnost

lb. kg
87696 — Tlaková mycí souprava 5.7 2,6
87706 — Tlaková mycí souprava s nasáváním mýdla 6.2 2,8
62887 — Tlaková mycí souprava (vč. hadice) — —
64702 — Tlakové mytí (pouze mycí pistole) — —
48157 — Nožní ventil — —
87716 — Prodlužovací hadice 1/8", 15 m* 3.5 1,6
87726 — Prodlužovací hadice 1/8", 25 m* 5.7 2,6
87736 — Prodlužovací hadice 1/4", 15 m* 3.3 1,5
87746 — 1/4" hadice 20 m 7.1 3,2
87756 — 1/4" hadice 45 m 15.4 7,0
48367 — Zimní souprava — —
66732 — Hadice s rychlospojkou (naviják k nožnímu 

ventilu)
— —

58436 — Hnací tryska 1/4" NPT, vyhovuje pro hadici 
1/4"

— —

58446 — Průniková tryska 1/4" NPT, vyhovuje pro 
hadici 1/4"

— —

58416 — Rotační tryska 1/4" NPT, vyhovuje pro 
hadici 1/4"

— —

58426 — Vysoce výkonná tryska 1/4" NPT, vyhovuje 
pro hadici 1/4"

— —

47542 — Nástroj na čištění trysek — —
64802 — Hnací tryska 1/8" NPT, vyhovuje pro hadici 

1/8"
— —

64807 — Průniková tryska 1/8" NPT, vyhovuje pro 
hadici 1/8"

— —

64812 — Kloubová tryska 1/8" NPT, vyhovuje pro 
hadici 1/8"

— —

* Tyto hadice se připojují na konec hadice standardně dodávané s čističkou KJ-1590 
II. Jakou použít hadici: Pro 30 - 75 mm použijte hadici 1/8". Pro 50 - 150 mm použijte 
hadici 1/4"
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Tlaková vodní čistička 
KJ-2200

Model KJ-2200-C

Model KJ-2200

Pro odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 6" (150 mm)
Tato čistička protlačí potrubím 11/4" (32 mm) až 6" (150 mm) vysoce pružnou a lehkou 
hadici, která tlakově prorazí kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při 
zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému 
potrubí jeho plnou volnou průtokovou kapacitu.

• Výkon: Skutečný pracovní tlak 2.200 psi (150 barů) a průtok 2,4 GPM (9 l/min) zaručí 
rychlé a účinné vyčištění potrubí.

• Snadné použití: Potrubím je hadice poháněna zpětnou osovou silou. Stačí pouze 
navést hadici do odpadové trubky.

• Pulzní cyklus: Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu 
KJ-2200.

• Přenosná: Volitelný vozík model H-30 doveze tlakovou čističku a hadici až na 
pracoviště. U obtížně přístupných odpadů, vnitřních aplikací nebo pro vzdálené 
skladování lze čističku snadno sundat z vozíku během pár sekund.

• Praktická: Standardní vybavení obsahuje nožní ventil FV-1. Díky tomu je venkovní 
a vnitřní použití snadné a bezpečné. Činnost čističky ovládáte u vstupu do odpadu, 
zatímco čistička je venku.

• Kvalita a spolehlivost: Třícestné čerpadlo s antikorozní kovanou mosaznou 
hlavou. Nižší počet tvarovek, hadic a součástí minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím 
šetří váš pracovní čas.

• Univerzální: Možnost dokoupení soupravy pro mytí spirál, koncovek a dalších silně 
znečištěných nástrojů.

• Nový zdokonalený motor 6,5 HP se startovací šňůrou snadno startuje. Vybavení: ON/
OFF vypínač; ovládání sytiče a klapky; snadný přístup k plnění a měrce oleje.

Dodávané vybavení

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg

63877 KJ-2200 Tlaková vodní čistička KJ-2200 s pulzním cyklem 
– NPT trysky H-61, H-62, a H-64 1/8" 
– NPT trysky H-71 a H-72 1/4" 
– Sifonová hadice 75' x 3/16" 
– Nožní ventil FV-1 
– Nástroj na čištění trysek 
– Krátká mycí hadice H-1235 1/2" x 35' (10,7 m)

65 29,5

63882 KJ-2200-C Jako výše uvedený model s: 
– Vozíkem H-30 
– Hadicí s tryskou 110' (33 m) x 1/4" Jet Hose

145 65,8
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Příslušenství tlakových čističek

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

62882 H-5 Malý hadicový naviják (bez hadice)
64737 H-30 Vozík s hadicovým navijákem H-30
62877 H-30 WH Vozík s hadicovým navijákem H-30 a hadice 110' (33 m) x 

1/4" s tryskou
64077 HP-22 Tlaková mycí souprava, KJ-2200
64767 HW-22 Mycí hadice, KJ-2200
48157 FV-1 Nožní ventil
66732 HF-4 Hadice s rychlospojkou
48367 H-25 Zimní souprava
47542 H-21 Nástroj na čištění trysek
67187 H-32 Jet Vac
70032 — Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů
41937 — Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů

Tlakové trysky a hadice

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Vnitřní 
průměr 
hadice

Vnější 
průměr 
hadice

64772 H-61 Hnací tryska 1/8" NPT 
vyhovuje 
hadici 3/16"

64777 H-62 Průniková tryska

64782 H-64 Kloubová tryska
82842 H-65 Rotační tryska
64787 H-71 Hnací tryska 1/4" NPT 

vyhovuje 
hadici 1/4"

64792 H-72 Průniková tryska
82852 H-75 Rotační tryska
47597 H-1435 3/16" x 35' (11 m) Sifonová 

hadice 3/16" 
oranžová

3/16" 1/4"
47602 H-1450 3/16" x 50' (15 m) 3/16" 1/4"
49272 H-1475 3/16" x 75' (23 m) 3/16" 1/4"
49277 H-1400 3/16" x 100' (30 m) 3/16" 1/4"
50002 HL-1 Pružný zavaděč, 3/16" 1/8" 3/16"
50007 HL-2 Pružný zavaděč, 1/4" 1/8" 3/16"
47607 H-1250 1/4" x 50' (15 m) Hadice s 

tryskou 1/4" 
černá

1/4" 1/2"
47612 H-1275 1/4" x 70' (23 m) 1/4" 1/2"
51587 H-1211 1/4" x 100' (33 m) 1/4" 1/2"
49487 H-1215 1/4" x 150' (46 m) 1/4" 1/2"
51597 H-1220 1/4" x 200' (61 m) 1/4" 1/2"

Jet Vac

Nožní spínač
Ovládání pomocí nožního spínače ON/OFF vám umožní plně řídit tlakové 
čištění u vstupu do odpadového potrubí. Uvolní vám obě ruce pro 
navádění tlakové hadice do potrubí a přes kolena a sifony. 

Jet Vac
Pro použití se všemi tlakovými čističkami RIDGID®:

Jet Vac se připojí ke kterékoli přenosné tlakové vodní čističce pro rychlé 
čerpání (vysátí) kapalin a drobných usazenin ze zatopených suterénů, 
jímek, bazénů, stavenišť, jam na mytí aut atd. Tento výrobek, který šetří 
čas i peníze odčerpá až 60 galonů / 227 litrů kapaliny za minutu.

Trysky
Hnací trysky, model H-61 a H-71

Tryska pro běžné účely, která funguje dobře ve 
většině aplikací. Má tři zpětné tryskové otvory 
pro maximální pohon na dlouhé vzdálenosti.

Průnikové trysky, model H-62 a H-72

Průniková tryska má navíc jeden dopředu 
směřující tryskový otvor, který proráží otvor v 
pevných ledových nebo kalových ucpávkách. 
Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.

Kloubová tryska, model H-64

Umožňuje hadici tlakové vodní čističky 
překonávat obtížné oblouky a sifony. Pohon 
zajišťují tři zpětné tryskové otvory.

Rotační trysky, model H-65 a H-75

Rotační pohyb čistí celý vnitřní povrch trubky. 
Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.
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Tlaková vodní čistička 
KJ-3100

Model KJ-3100 s demontovaným navijákem hadice

Pro odpadová potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)
Přenosná tlaková vodní čistička RIDGID®, model KJ-3100 poskytuje skutečný pracovní 
tlak 3.000 psi (205 barů) pro použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích. 
Tato čistička protlačí 2" (50 mm) až 10" (250 mm) potrubím vysoce pružnou a lehkou 
hadici, která prostříká kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při zpětném 
tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí 
jeho plnou volnou průtokovou kapacitu - zcela bez použití škodlivých chemikálií.

• Výkon: Skutečný pracovní tlak 3.000 psi (205 barů) a průtok 5.5 GPM (21 l/min) 
zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.

• Lehká hadice: Hadice s nylonovým opletem má výrazně nižší hmotnost a vyšší 
pružnost, aniž by se snížila její tuhost. Osová posuvná síla tak může pohánět hadici 
hlouběji do potrubí.

• Kompletní: Model KJ-3100 má odnímatelný naviják hadice, není proto nutné 
kupovat drahé přenosné hadicové navijáky Standardní balení se dodává s vybavením 
pro použití ve vnitřních i venkovních aplikacích.

• Pohodlí: Pro snazší nakládání na servisní vozidlo lze hadicový naviják úplně 
demontovat. Pro plný přístup k benzínové nádrži a vzduchovému filtru motoru prostě 
jenom odklopte hadicový naviják dopředu.

• Manipulovatelnost: V kategorii tlakových vodních čističek 3.000 psi (205 barů) 
pro vysoké zatížení je model RIDGID KJ-3100 jednou z nejlépe manipulovatelných 
tlakových čističek na trhu. Navíc na svém dvoukolovém vozíku snadno projede dveřmi 
standardního rozměru a může velice snadno překonávat těsné zatáčky.

• Pulzní cyklus: Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus 
modelu KJ-3100.

• Kvalita a spolehlivost: Třícestné čerpadlo s antikorozní kovanou mosaznou 
hlavou. Redukce rychlosti umožňuje čerpadlu běžet na nižší (optimální) rychlost. Nižší 
počet tvarovek, hadic a součástí minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím šetří váš 
pracovní čas.

• Univerzální: Souprava pro tlakové mytí a chemický injektorový systém čistí spirály, 
koncovky a jiná silně znečištěná zařízení.

• Rychlé startování: Benzínový motor 16 HP se snadným startováním startovací 
šňůrou. Vybavení: ON/OFF vypínač; uzavírání paliva; ovládání sytiče a klapky; snadný 
přístup k plnění a měrce oleje.

Dodávané vybavení

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost

lb. kg

37413 KJ-3100 Tlaková vodní čistička KJ-3100 s pulzním cyklem
– NPT trysky H-111 a H-112 1/4"
–  H-38 Hadicový naviják s hadicí 200' (61 m) x 3/8" (vnitř. 

prům.) s tryskou
– Hadice s tryskou/mycí hadice 50' (15 m) x 3/8" (vnitř. pům.)
– Nožní ventil FV-1
– Nástroj na čištění trysek
– Mycí hadice HW-30
– Kořenová řezná tryska Root Ranger
– Hadice s rychlospojkou HF-4

272

(214 bez 
hadi-

cového 
navijáku)

125

(97 bez 
hadi-

cového 
navijáku)

NOVINKA
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Trysky tlakových vodních čističek
Hnací trysky, model H-101 a H-111

Tryska pro běžné účely má tři zpětné tryskové 
otvory pro maximální pohon na dlouhé 
vzdálenosti.

Průnikové trysky, model H-102 a H-112

Další dopředu směřující tryska prorazí otvor v 
pevných ledových nebo kalových ucpávkách. 
Pohon zajišťují tři zpětné trysky.

Kloubová tryska, model H-104

Umožňuje hadici tlakové vodní čističky 
překonávat obtížné oblouky a sifony. Pohon 
zajišťují tři zpětné tryskové otvory.

Rotační trysky, model H-105 a H-115

Rotační pohyb čistí celý vnitřní povrch trubky. 
Pohon zajišťují tři zpětné trysky.

Kořenová tryska Root Ranger®, model 
RR3300 

Dozadu směřující turbo tryska vytváří silný 
soustředěný proud vody, který odstřihává 
kořenové překážky od stěny odpadového 
potrubí.

Nožní spínač
Ovládání pomocí nožního spínače ON/OFF vám 
umožní plně řídit tlakové čištění od vstupu 
do odpadového potrubí. Uvolní vám obě ruce 
pro navádění tlakové hadice do potrubí a přes 
kolena a sifony.

Jet Vac
Pro použití se všemi tlakovými vodními 
čističkami RIDGID:

Jet Vac se připojí ke kterékoli přenosné tlakové 
vodní čističce pro rychlé odstranění (vysátí) 
kapalin a drobných usazenin ze zatopených 
suterénů, jímek, bazénů, stavenišť, jam na mytí 
aut atd. Tento výrobek, který šetří čas i peníze 
odčerpá až 60 galonů kapaliny za minutu.

Tlakové trysky a hadice

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Vnitřní 
průměr 
hadice

Vnější 
průměr 
hadice

38698 H-101 Hnací tryska 1/8" závit NPT 
vyhovuje 
vnitřnímu 
průměru 

hadice 3/16"

38713 H-102 Průniková tryska

38703 H-103 Kloubová tryska
38723 H-105 Rotační tryska
38693 H-111 Hnací tryska 1/4" závit NPT 

vyhovuje 
vnitřnímu 
průměru 

hadice 3/8"

38708 H-112 Průniková tryska
38718 H-115 Rotační tryska
16713 RR-3000 Kořenová řezná tryska Root 

Ranger
47592 H-1425 3/16" x 25' (7,5 m) Sifonová 

hadice 3/16" 
oranžová

3/16" 1/4"
47597 H-1435 3/16" x 35' (10,5 m) 3/16" 1/4"
47602 H-1450 3/16" x 50' (15 m) 3/16" 1/4"
49272 H-1475 3/16" x 75' (22,5 m) 3/16" 1/4"
49277 H-1400 3/16" x 100' (30 m) 3/16" 1/4"
64732 H-1415 3/16" x 150' (45,5 m) 3/16" 1/4"
64827 H-3835 Mycí hadice 3/8" (vnitř. 

prům.) x 35' (10,5 m)
Hadice s 

tryskou 3/8" 
černá

3/8" 5/8"

64832 H-3850 Hadice s tryskou/mycí 
hadice 3/8" (vnitř. prům.) x 
50' (15 m)

3/8" 5/8"

64837 H-3810 Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. 
prům.) x 100' (30 m)

3/8" 5/8"

64842 H-3815 Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. 
prům.) x 150' (45,5 m)

3/8" 5/8"

64847 H-3820 Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. 
prům.) x 200' (61 m)

3/8" 5/8"

64852 H-3825 Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. 
prům.) x 250' (76 m)

3/8" 5/8"

64857 H-3830 Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. 
prům.) x 300' (91 m)

3/8" 5/8"

Nepoddajné ucpávky a kořeny stromů odstraníte pomocí kořenové řezné trysky 
Root Ranger 3000

Příslušenství tlakových čističek

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

62882 H-5 Malý hadicový naviják

64862 H-38 Hadicový naviják (lze použít s modelem KJ-3100)
64902 H-38 WH Hadicový naviják s hadicí 200' (61 m) x 3/8" (vnitř. prům.) 

(Lze použít s KJ-3100)
64797 HW-30 Mycí hadice, KJ-3100
48367 H-25 Souprava pro zimní uskladnění
48157 FV-1 Nožní ventil
66732 HF-4 Hadice s rychlospojkou (naviják k nožnímu ventilu)
47542 H-21 Nástroj na čištění trysek
67187 H-32 Jet Vac
70032 — Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů
41937 — Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů

Jet Vac
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Kloubový vrták
Pro čištění armatur připevněných 
zadními stranami, např. výlevek, 
u kterých je třeba spirálu vést do 
odpadu vedoucího dolů.

Přímý vrták
Pro použití při hledání a rozbíjení 
ucpávek nebo vytažení vzorku na 
povrch k určení správného nástroje.

Hákový vytahovací vrták
Pro velké a husté kořenové 
ucpávky, které je třeba zaháknout 
a narušit.

Vytahovací vrták
Pro vytažení spirály, která se 
přetrhla nebo ztratila v potrubí.

Srdcovitý vrták
Pro pokračování v čištění po použití 
vrtáků a k navrtání podlahových 
odpadů.

4-břitý srdcovitý řezný vrták
Pro ucpávky způsobené ztvrdlým 
ohlazeným materiálem, jako jsou 
chemické usazeniny.

Vrták na tuk
Pro uvolnění potrubí silně 
zanesených tukem s čisticími 
prostředky.

Spirálový řezák s pilovými 
zuby
Pro čištění všech ucpávek, kořenů, 
hadrů, větví atd.

Spirálový pilový vrták
Pro hlavní kanalizační potrubí ucpané 
kořeny, listím, větvemi, pilinami, 
hadry a pytlovinou.

Trychtýřový vrták
Pro použití jako druhý nástroj v řadě. 
Rozbíjí zbytky ucpávky zbylé po 
rovném vrtáku.

Řezák s pilovými zuby
Pro čištění potrubí silně ucpaných 
kořeny. Speciální konstrukce 
umožňuje vytažení vrtáku z odpadu 
bez uváznutí.

Vrták se žraločími zuby
Pro čištění trubek od všech 
materiálů lnoucích ke stěně 
trubky.

Koncovky
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Pro čističky odpadů, dřezové bubny a čističky na spojované spirály

Model Délka Obvyklé použití Charakteristika Čističky

5 /16
" (

8 
m

m
)

Soudkový vrták

C-1 25' (7,6 m) Odpadová potrubí 3/4" (20 mm) to 11/2" (40 mm). 
Kuchyňské dřezy, odpady WC, vanové odpady, 
fontánky na pití a pisoáry.

Spirály s dutým jádrem, které poskytují maximální 
ohebnost pro ostré ohyby a P-sifony.

K-25 
(pouze 25') 

K-45 
K-40 

K-50*

C-21 50' (15,2 m)

Kloubová hlavice

C-2 25' (7,6 m) Odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 11/2" (40 mm). 
Kloubová hlavice navádí do stoupaček, zvlášť dobrá 
pro armatury připevněné zadními stranami a ostré 
ohyby.

C-22 50' (15,2 m)

Vnitřní jádro se 
soudkovitým vrtákem

C-1IC 25' (7,6 m) Odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 2" (50 mm). 
Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a prádelnové 
potrubní svody.

Spirály s vnitřním jádrem, které poskytují dobrou 
pružnost a přitom odolnost proti zauzlování.

K-25 
(pouze 25') 

K-45 & K-40 
K-3800 
K-50*

C-13IC 35' (10,7 m)

Vnitřní jádro s 
kloubovou hlavicí

C-2IC 25' (7,6 m) Kloubová hlavice navádí do stoupaček, zvlášť dobrá 
pro armatury připevněné zadními stranami a ostré 
záhyby.C-23IC 35' (10,7 m)

3 /8"
 (1

0 
m

m
) Spojka vnější

C-4 25' (7,6 m) Odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 21/2" (65 mm). 
Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a odpadková 
potrubí.

Pružná ale tuhá pružina 3/8" nejčastěji používaná 
po vyjmutí sifonu. C-6IC je o něco tužší než C-6.

K-45 
K-40 

K-50*C-6 35' (10,7 m)

C-6IC 35' (10,7 m)

Soudkový vrták

C-5 35' (10,7 m) Odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 21/2" (65 mm). 
Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a odpadková 
potrubí.

*Viz str. 12.19 pro správný adaptér nebo dřezový buben

C-nože na tuk
Pro tukové ucpávky v potrubích 
vedoucích z odpadových sběrných 
nádob nebo odpadového potrubí.

Rozvírací frézy
Pro konečné odstranění materiálu 
lnoucího ke stěně a některých kořenů 
s vláknitou strukturou.

Řetězová vytloukací koncovka
Pro použití vyžadující rázové působení 
na usazený kámen v potrubích a 
trubkách kotlů.

Potrubní kartáč
Pro konečné dočištění trubek 
kotlů a výměníků tepla.
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Pro bubnové čističky

Model Délka Obvyklé použití Charakteristika Čističky

3 /8"
 (1

0 
m

m
)

s vnitřním jádrem

C-31,C-31IW 50' (15,2 m) Odpadová potrubí 11/2" (30 mm) až 21/2" (65 mm). 
Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a prádelnové 
potrubní svody.

Dobrá pružnost. Při vyšším momentu se utáhne 
vnější pružina, čímž se spirála zpevní a přenese na 
vrták vyšší kroutící moment.

K-400 
K-3800

C-32,C-32IW 75' (23 m)

C-33,C-33IW 100' (30 m)

1 /2"
 (1

2 
m

m
)

s vnitřním jádrem

C-44,C-44IW 50' (15 m) Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm). 
Prádelnové odpadové svody, střešní ventilace a vnitřní 
podlahové odpady.

Stejná charakteristika jako předchozí. Vynikající 
pružnost a tuhost vzhledem ke 1/2" (12 mm) vnitřní 
spirále.

K-400 
K-3800

C-45,C-45IW 75' (23 m)

C-46 90' (27 m)

5 /8"
 (1

6 
m

m
) s vnitřním jádrem

C-25,C-25HD 25' (7,6 m) Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm). 
Podlahové odpady, ventilace a přípojky.

Spirála pro univerzální použití. Vnitřní jádro 
poskytuje vyšší tuhost při zatížení.

 K-750 
K-7500

C-26,C-26HD 50' (15 m)

C-27,C-27HD 75' (23 m)

C-24,C-24HD 100' (30 m)

s dutým jádrem

C-27HC 75' (23 m) Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm). 
Podlahové odpady, ventilace a přípojky.

Spirála s dutým jádrem je lehčí a pružnější. 
Pomáhá zdolávat obtížné sifony a kolena ve 
velkých potrubích.

K-750 
K-7500

C-24HC 100' (30 m)

3 /4"
 (2

0 
m

m
) s vnitřním jádrem

C-28 25' (7,6 m) Odpadová potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm). Hlavní 
řady včetně přípojek.

Výkonná spirála používaná pro velmi odolné 
ucpávky, např. kořeny stromů. Spirála se v jádře 
zpevní, čímž je při zatížení dosaženo lepší tuhosti a 
výkon se přenese k vrtáku.

K-750 
K-7500

C-29 50' (15 m)

C-75 75' (23 m)

C-100 100' (30 m)

s dutým jádrem

C-75HC 75' (23 m) Odpadová potrubí 4" (110 mm) až 6" (150 mm). Hlavní 
řady včetně přípojek.

Spirála s dutým jádrem je lehčí a pružnější. 
pomáhá zdolávat sifony a kolena v dlouhých 
potrubích.

K-750 
K-7500

C-100HC 100' (30,5 m)

Spirály
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Spojované spirály

Model Délka Obvyklé použití Charakteristika Čističky

5 /8
" (

16
 m

m
)

C-7 71/2' (2,3 m) Podlahové odpady 2" (50 mm) a 3" (75 mm). Hustě vinutá spirála s dobrou tuhostí s dutým 
jádrem. Ne pro kořeny stromů.

K-50, K-60SP

C-8 71/2' (2,3 m) Odpadová potrubí 11/4" (30 mm) až 2" (50 mm). Ideální 
pro důkladné čištění malých potrubí.

Spirála s otevřeným vinutím, která je pružnější 
než C-7. Otevřená spirála se používá jako vrták 
k důkladnému odstranění ucpávek v malých 
potrubích.

K-50, K-60SP

C-8 IC 71/2' (2,3 m) Odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 4" (110 mm) Spirála pro vysoké zatížení s vnitřním jádrem pro 
vyšší čisticí výkon. 

K-50, K-60 SP

C-9 10' (3 m) Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm). Ideální 
pro podlahové odpady a potrubní svody.

Spirála pro vysoké zatížení s otevřeným vinutím 
ideální pro dlouhé vzdálenosti ve vnitřních 
potrubích.

K-50, K-60SP

7 /8
" (

22
 m

m
) C-10 15' (4,6 m) Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm). Střešní 

ventilátory.
Standardní univerzální otevřená spirála. Vynikající 
pružnost.

K-60SP 
K-1500

C-10 IC 15' (4,6 m) Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm). Spirála pro vysoké zatížení s vnitřním jádrem pro 
vyšší čisticí výkon.

K-60 SP, K-1500

11
/4"

 (3
2 

m
m

)

C-11 15' (4,6 m) Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm). Vhodná 
pro všestranné použití. Snadno zdolává sifony  
4" (110 mm).

Standardní všestranná otevřená spirála se 
stoupáním 3/8" (10 mm). Pružná, ale přesto 
dostatečně tuhá pro rychlé, náročné řezání kořenů.

K-1500 SP

C-11IC 15' (4,6 m) Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm). Spirála pro vysoké zatížení s vnitřním jádrem pro 
vyšší čisticí výkon.

K-1500 SP

C-12 15' (4,6 m) Odpadová potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm). 
Nepoužívejte pro 4" (110 mm) "P" sifony.

Otevřené spirály pro velmi vysoké zatížení se 
stoupáním 3/8" (10 mm). Určená pro dlouhé 
vzdálenosti 4" (110 mm) až 10" (250 mm).

K-1500 SP

C-14 15' (4,6 m) Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm). 
Nepoužívejte pro 4" (110 mm) "P" sifony.

Otevřené spirály pro vysoké zatížení se stoupáním 
1/2" (12 mm). Obzvláště vhodná pro čisticí otvor 
4" (110 mm) nebo kolenový vstup 8" (200 mm) v 
potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm).

K-1500 SP

C-15 15' (4,6 m) Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm). Ideální 
pro sifony 4" (110 mm).

Pružnější otevřené spirály se stoupáním  
1/2" (12 mm). Lehčí než C-11, mírně tužší.

K-1500
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