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The Metro 
                          E/ P-ME-A-S
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Zastosowanie do rurociągów: 

śred.75 do 250mm dług.do 45m

Spirala w komplecie: 75EM4 

średnica: 5/8" długość: 22m     

FLEXICORE

Usuwa korzenie i inne trudne do usunięcia zatory.
Duża moc, łatwość przemieszczania i rozsądna cena.
Wszechstronne elektryczne urządzenie sprężynowe do
udrażniania rurociągów o średnicy od 3"(76,2mm) nawet 
do 6"(152,4mm) w zależności od średnicy i długości spirali.

The Metro posiada wiele cech typowych dla dużych urządzeń
udrażniających. Jest jednocześnie łatwe do przemieszczania
i obsługi nawet tylko przez jedną osobę. 
Idealne dla profesjonalnych firm udrażniających, 
hydraulicznych, budowlanych jak również konserwatorów
budynków. 

Ma wystarczająco dużo mocy aby bez problemów, wsunąć
i wysunąć z rurociągu, sprężyny 1/2"(12,7mm) długości 30m, 
5/8"(17mm) długości 22m oraz 3/4"(19mm) długość 15m. 
Jest standardowo wyposażony w automatyczny posuw 
podający sprężynę z prędkością 6 metrów na minutę.

Sterowanie następuje łatwym w użyciu, pneumatycznym 
pedałem.  Oszczędza czas i nie stwarza problemów.
Posiada pół-pneumatyczne 10" koła z hamulcem oraz 
składany uchwyt, umożliwiające łatwe przemieszczanie
i przewożenie.
Posiada specjalny pojemnik na noże/głowice ułatwiające
ich przechowywanie i łatwy do nich dostęp dla użytkownika.

E/  posiada silnik o mocy 246W / 165 obr./min, kabel zasilający o długości 6m, przełącznik przód/stop/tył,P-ME-A-S
wodoodporny, pneumatyczny włącznik pedałowy, skórzane rękawice, sprężyna FLEXICORE średnica 5/8"(17mm)

długość 22 metry, zestaw 5 końcówek.

Wymiary:
69x47x66cm
Waga: 42kg

SHD końcówka grot,  
przywraca przepływ wody

3HDSC nóż 3" ciężkich 
do cięcia i wyszarpywania

Z/2UC nóż 2" 
do cięcia i wyszarpywania

Z/RTR-2 świder do
wyjmowania przedmiotów

 standardowe wyposażenie E/ P-ME-A-S

Z/3HDB piła do usuwania
korzeni i innych zatorów

Sprężyna FLEXICORE to gruby hartowany na
gorąco, stalowy drut, ciasno nawinięty wokół
49-żyłowej liny stalowej. Ta opatentowana
technologia zapewnia nieporównywalną odporność
na uszkodzenia, solidność i elastyczność.

+ Składany wózek
+ Regulowany uchwyt
+ Skrzynka na akcesoria 
+ Duże pół-pneumatyczne koła 10"
+ Gąsiennice do pokonywania schodów
+ Załadunek i rozładunek przez 1 osobę
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