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HANDY P/ D-25-2
Uruchamiany ręcznie lub za
pomocą wiertarki, udrażniacz
sprężynowy do rurociągów 32-50mm.
Odporny na uderzenia i upadki, trwały
bęben może zawierać do 15m
sprężyny FLEXICORE 1/4" lub 5/16".
Komplet zawiera 7,6m sprężyny 1/4"
FLEXICORE z końcówką skierowaną
do dołu (L-25-FL1-DH).

                          profesjonalne narzędzia ręczne do udrażniania

FLEXICORE

SPIN DRIVE
P/ 450FL2 z końcówką prostą
P/ 450FL2-DH z końcówką do dołu
Uruchamiany ręcznie udrażniacz
sprężynowy do rurociągów 50-75mm.
Wygodna korba i uchwyt. Trwały,
metalowy bęben może zawierać do 
30m sprężyny FLEXICORE 1/2".
Komplet zawiera 15m sprężyny 3/8"
FLEXICORE (L50FL2 lub L50FLDH)

URINAL AUGER
P/ TU4 profesjonalny świder 
teleskopowy, sprężynowy do 
pisuarów. Odporny na załamania.
Dwurdzeniowa sprężyna FLEXICORE
o długości 120cm. Gumowe 
zabezpieczenia ceramiki przed 
uszkodzeniem.
Wygodny uchwyt i korba z winylu. 
Malowany proszkowo.
Stalowa rura prowadząca.  

CLOSET AUGER
Profesjonalny świder sprężynowy
do misek klozetowych.
Odporny na załamania. Dwurdzeniowa
sprężyna FLEXICORE 15/32".
Gumowe zabezpieczenia ceramiki.
Wygodny uchwyt i korba z winylu. 
Malowany proszkowo.
Stalowa rura prowadząca.
P/ P3FL dług. 86cm
P/ T6FL dług. 182cm teleskop.  

BAILOCK
P/ Z5503 profesjonalny zestaw
elastycznych prętów  do ręcznego
udrażniania odpływów, zbiorników
i rynien. Umożliwia łatwe oczyszczenie 
długich odcinków np. budynek-szambo.  
System łączenia FASTLOCK.
Zawiera 10 prętów x 90cm każdy.
Końcówki: metalowy wygarniacz,
gumowy przepychacz 100mm, świder.
Torba z wodoodpornego materiału.
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CLOG CHASER
Ekonomiczny przepychacz
sprężynowy do odpływu z domowej
umywalki, zlewu, pralki lub zmywarki. 
Komfortowy uchwyt.
Napęd ręczny: 
M/ 15CL długość sprężyny 4,5m
Z możliwością podłączenia wiertarki:
M/ C15CL długość sprężyny 4,5m.
M/ CP25SM długość sprężyny 7,5m.

                          ręczne narzędzia do udrażniania odpływów

DRAIN AUGER
Sprężyna kanalizacyjna do rur 
odpływowych wygodny uchwyt.
Spirala o średnicy 1/4". 
Do rur o średnicy od 32 do 50mm
M/ 25PQH długość 7,5m

Spirala o średnicy 1/2". 
Do rur o średnicy od 50 do 100mm:
M/ 25PLH długość 7,5m
M/ 50PLH długość 15m 

CLOSET AUGER
Ekonomiczny świder sprężynowy do
misek ustępowych. Wygodny uchwyt
i korba z winylu. Specjalne miękkie 
zabezpieczenie ceramiki. Malowana 
proszkowo, stalowa rura prowadząca.
Stalowa rura prowadząca dług. 86cm. 
M/ 3NKH 
Spirala o średnicy 10 mm ( 3/8").
M/ 3PJH  
Spirala o średnicy 13 mm ( 3/8").
 

DRILL SNAKE
Opatentowana sprężyna umieszczona
w plastikowej osłonie, która po 
podłączeniu do wiertarki pomaga
udrożnić odpływ domowej umywalki,
zlewu, wanny czy prysznica.

M/ DS15
Spirala o długości 4,5m
M/ DS25
Spirala o długości 7,5m 

EASY REACH
Profesjonalny uniwersalny chwytak
do podnoszenia, wyciągania różnych
przedmiotów nawet dużego ciężaru.
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
budynku, również w wodzie. 
P/ 32RE o długości 81cm
P/ 40RE o długości 101cm

P/ 60REF o długości 152cm
Składany. Wygodny w transporcie.  

                          made in USA
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Lekkie kompaktowe urządzenie do szybkiego
odblokowania zapchanego odpływu ze zlewu,
umywalki, natrysku czy toalety.

Usuwa z powodzeniem rdzę, osady i tłuszcze
z rurociągów o średnicy do 100mm.

Kinetic Water Ram swoje działanie opiera o
sprężone powietrze które w postaci impulsu
energii kinetycznej dociera do miejsca zatoru 
z prędkością 1400 m/s. 

Uderzenie przepycha blokujący rury materiał, eliminując problem. Działanie to jest błyskawiczne i pozostaje 
pod stałą kontrolą. Dzięki wakumetrowi moc impulsu dostosowuje się do konkretnego przypadku, co sprawia 
że jest to jednocześnie bezpieczne dla instalacji nie wytwarzając w jej wnętrzu nadmiernego ciśnienia które 
które mogłoby w jakikolwiek sposób ją uszkodzić.  
Użytkowanie jest bardzo proste a efekt praktycznie natychmiastowy. Wystarczy kilka razy użyć pompki
dla odpowiedniego sprężenia powietrza, a następnie nacisnąć „cyngiel”... 
Jest szczególnie polecane w rurociągach w których zastosowanie sprężyn jest utrudnione np. w związku z 
dużą ilością zakrętów lub niekorzystne z uwagi na trudność zdemontowania miski ustępowej.

Model: PKR-A-WC: Kinetic Water Ram, walizka
transportowa, stożek 4", wąż uszczelniający,
korki gumowe 5 sztuk.
Model: PKR-D-WC: jak KR-A-WC + dodatkowo adapter
do WC 6", korki ekspansyjne 4 sztuki, wąż do wody, zawór 
kontrolny, uniwersalny adapter do kranu.
   

                         P/   PKR-D-WC

Kinetic Water RAM

Zastosowanie do rurociągów: 

     średnica od 32 do 100mm 
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