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Speedrooter92
E/ P-S92-E   
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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 odpowiednią elastyczność.

FLEXICORE

Zastosowanie do rurociągów: 

śred.75 do 250mm dług.do 60m

Spirala w komplecie: 100EM4 

średnica: 5/8" długość: 30m     

Profesjonaliści, mogą być 
pewni że to urządzenie doskonale
spełnia ich wymagania. 

Speedrooter92 może być łatwo 
załadowany do samochodu nawet
tylko przez jedną osobę.
Bez problemu również można
wciągnąć go po schodach dzięki 
specjalnym "gąsiennicom".
Regulowany uchwyt można 
przedłużyć lub skrócić do wersji 
kompaktowej. 
Jest standardowo wyposażony
w Power Cable Feed, system 
automatycznego posuwu, który
wysuwa sprężynę z prędkością
6 m/min. Może być łatwo, bez
żadnych narzędzi, dostosowany
do aktualnie potrzebnej sprężyny.
Sterowanie poprzez wodoodporny,
łatwy w użyciu, bezpieczny 
pneumatyczny pedał.
Bęben jest łatwo wymienialny na 
inny, zawierający inną sprężynę 
potrzebną w danej chwili.
 
 Rura prowadząca o długości 76cm, zapobiega niekontrolowany ruchom sprężyny i zabezpiecza ręce

użytkownika. Dostępne są dłuższe odcinki ułatwiające np. pracę w studzienkach.

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

Z/3HDB piła do usuwania
korzeni i innych zatorów

Power Cable Feed 
wysuwa sprężynę
z prędkością
6 m/min

Z/4RSB piła do usuwania
korzeni i innych zatorów

Z/LE3 elastyczny odcinek początkowy
ułatwiający przejście przez kolana

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

Wymiary:
66x56x104cm
Waga: 52kg

E/  posiada silnik o mocy 246W / 165 obr./min, kabel zasilający o długości 6m, przełącznik P-S92-E
przód / stop / tył, wodoodporny, pneumatyczny włącznik pedałowy, skórzane rękawice, sprężynę
FLEXICORE o średnicy 5/8"(17mm) długość 30 metrów, zestaw 7 końcówek.

 standardowe wyposażenie E/ P-S92-E
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