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Kanalizační trysky
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Cištění pomocí řetězu na rotační
trySce
Rozmanité využirí, jednocluchá
údržba a ovláclání
NeI<oliI< různých průměrů trubel<
lze vyčistir stejným nástrojem
Odstraňuje nerostné usazeniny,
zbytl<y betonu a kořeny
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[lsoce oclolné trysl<y z l<alené oceli
Robustní stěny, c1louhá životnost
Uhel trysky 3O', pracovní tlal< cto 250 barů
Ocl art. 30.038 plně l<eramicl<é trysl<y
Vhodné pro odstranění kalů a usazenin
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Výsoce odolné trysl<y z l<alené oceli s ostrymi hranami řezu
l(oncentrovaná síla clodávaná čryřmi přeclními trysl<ami
Pronikne všemi druhy usazeninx.- -Cištěnízcela ucpaných, zarostlých a zamrzlých trubel<

. Nízl<á trysl<a
s l<ompaktním
designem v kombinaci i

s oblými rohy
a hranami

'!.

Vysoce oclolné trysl<y z kalené
oceli s plochým paprskem
Složena z,,Cranátu" a,,Bomby"
Dva různé úhly trysek (10" a 30')
Oclstraňují volné kameny a suť
Vhoclné pro předchozí čištění
přecl použitím řetězové trysl<y
nebo frézy

Nízl<á trysl<a
s kompal<tním
clesignem
v kombinaci s oblými
rohy a hranami
zvláště vhodné
k čištění plochých
trubek a kanálů
Odstraňuje bláto
a volnou suť

t . Zvláště vhodné
f k čištění plochých
E trubel< a l<análů
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. Frézovací hlavy z l<arbiclo-wo|framového materiálu
s diamantor4ými,,zuby"
Frézy s příl<lepem nebo bez příklepu
Univerzální oblast použití, konstrul<ce ověřená v praxi
Nízl<é nál<lacly na úclržbu
Velmilysolqý r4ýl<on a rázová síla
Odstraňují většinu kalů, dřeva, usazenin z nerostných surovin

Plně keramické vložIry
. V}tvářejí pevný a agresivnívodní paprsel<. Zvyšuje životnost celé trysky. Antivírová křictéll<a uvnitř vložl<y

Trysl<y s racliálně rotujícími voclními paprsl<y
Typy s předními, zaclními a l<olmými paprsl<y
Možné l<ombinace vodních paprsků a dále také vilrrační funl<ce
trysky
Různé úhly vodních paprsků podle druhu trysky
Cištění odpaciního potrubí, bočního potrubí, tepelných výměníI<ů
(včetně chemiclqých a jaderných elel<tráren), obecné průmyslové
čištění
Odstraňování tul<ů, tuhých, plastových a organicl<ých usazenin
Také trysl<y na čištění ploch (zdi, schocty, vYvěsní štíty, clopravní
značení atd.)
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Směrové rolny
a
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ochranná a směrovací funkce
Horní a dolní varianta

Stříkací pistole

Snadný provoz, lehké c]ržení
Různé trysky (ploché, rotační, bodové)
Maximální teplota l 5O"C


