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CZYSZCZENIE ODPŁYWÓW

Czyszczenie odpływów
• Szeroki asortyment z jednego źródła – "Właściwa maszyna do każdej pracy".
• Tradycja innowacyjności i wysokiej jakości.

Czyszczenie odpływów
Liczba 
modeli

Długość*
Str.

stopy m
Narzędzia ręczne
Sprężyny do czyszczenia muszli  
klozetowych

2 3 - 6 1 - 2 12.4

Chwytak 1 6 2 12.4
Płaska taśma kanalizacyjna 10 25 - 100 7,6 - 30 12.4
Ręczne napędy obrotowe 4 25 - 35 7,6 - 11 12.5

Maszyny do zlewów
K-45AF 2 25 7,6 12.6
K-40 1 35 11 12.8

Maszyny bębnowe
Zakres średnic rur do 4" (110 mm) 7 50 - 75 15 - 23 12.10
Zakres średnic rur do 8" (200 mm) 5 75 - 100 23 - 30 12.14
Zakres średnic rur do 10" (250 mm) 4 75 - 100 23 - 30 12.16

Maszyny segmentowe
Zakres średnic rur do 4" (110 mm) 4 Do 100 Do 30 12.18
Zakres średnic rur do 6" (150 mm) 4 Do 150 Do 46 12.20
Zakres średnic rur do 10" (250 mm) 4 Do 300 Do 91 12.22

Maszyny prętowe
Zakres średnic rur do 24" (600 mm) 2 Do 500 Do 150 12.26

Maszyny do wysokociśnieniowego przepychania wodą
Zakres średnic rur do 6" (150 mm) 2 65 - 100 20 - 33 12.28
Zakres średnic rur do 10" (250 mm) 1 200 61 12.32

Narzędzia  — — — 12.34

Sprężyny — — — 12.36
* Standardowa długość linii przy dostawie. Więcej informacji w katalogu.



12.2

CZYSZCZENIE ODPŁYWÓW

Narzędzia ręczne Str.

Sprężyny do czyszczenia muszli 
klozetowych

12.4

Chwytak 12.4

Płaska taśma kanalizacyjna 12.4

Ręczne napędy obrotowe 12.5

Maszyny do zlewów

Łatwe do przenoszenia, kompaktowe i lekkie.

Maszyny bębnowe
Duży moment obrotowy do usuwania 
zatorów

• Wysoka moc i moment obrotowy.

• Blokada sprężyny.

• Najwyższa manewrowość.

Rozmiar linii
Zastosowanie Nr Str.

cale cm

od 3⁄4 do 21⁄2
od 3⁄4 do 21⁄2

20 - 75 
20 - 75

Odpływy umywalek/sedesów/zlewów, wanien/pryszniców, 
pisuarów, pralni.

K-45AF 
K-40

12.6 
12.8

Rozmiar linii
Zastosowanie Nr Str.

cale cm

od 11⁄2 do 4 40 - 110 Odpływy umywalek/sedesów/zlewów, wanien/pryszniców, 
pisuarów, pralni, wywietrzniki dachowe i wewnętrzne odpływy 
podłogowe.

K-400 12.10

od 3⁄4 do 4 20 - 110 Odpływy umywalek/sedesów/zlewów, wanien/pryszniców, 
pisuarów, pralni, wywietrzniki dachowe i wewnętrzne odpływy 
podłogowe.

K-3800 12.12

od 3 do 8 75 - 200 Przyłącza, linie główne, linie komercyjne. K-750 12.14

od 3 do 10 75 - 250 Przyłącza, linie główne, linie komercyjne. K-7500 12.16
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Maszyny segmentowe
Przeznaczone zwłaszcza do linii o większej średnicy

• Moc i prędkość z kontrolą nad sprężyną.

• Lekkie i przenośne.

Maszyny prętowe
Przeznaczone zwłaszcza do linii o większej średnicy

Maszyny ciśnieniowe
Maszyny do wysokociśnieniowego przepychania wodą idealnie nadają się do przepychania linii zatkanych tłuszczem, szlamem lub mydłem

Rozmiar linii
Zastosowanie Nr Str.

cale cm

od 3⁄4 do 4 20 - 110 Odpływy umywalek/sedesów/zlewów, wanien/pryszniców, 
pisuarów, pralni, wywietrzniki dachowe i wewnętrzne odpływy 
podłogowe.

K-50 12.18

od 11⁄4 do 6 30 - 150 Linie umywalkowe, wywietrzniki dachowe i odpływy 
podłogowe.

K-60SP 12.20

od 2 do 10 50 - 250 Przyłącza i linie główne, linie komercyjne. K-1500SP 12.22

od 2 do 10 50 - 250 Przyłącza i linie główne, linie komercyjne (napędzane silnikiem 
benzynowym w odległych lokalizacjach).

K-1500G 12.24

Rozmiar linii
Zastosowanie Nr Str.

cale cm

od 8 do 24 200 - 600 Praca w prostych liniach głównych w urzędach miejskich, 
uniwersytetach, instytucjach i w przemyśle.

K-1000 12.26

Rozmiar linii
Zastosowanie Nr Str.

cale cm

od 11⁄4 do 6 30 - 150 Linie umywalkowe/podpodłogowe/drugorzędne. KJ-1590 II 12.28

od 11⁄4 do 6 30 - 150 Linie umywalkowe/podpodłogowe/drugorzędne/przyłącza. KJ-2200 12.30

od 2 do 10 50 - 250 Linie umywalkowe/podpodłogowe/drugorzędne/przyłącza/
linie główne.

KJ-3100 12.32
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Sprężyny do czyszczenia 
muszli klozetowych

Narzędzia wysokiej jakości o rozmiarach 3' (1 m) i 6' (2 m) umożliwiają szybkie i bezpie-
czne usuwanie zatorów w toaletach. Cechy:

• Osłona winylowa do zabezpieczenia porcelany przed uszkodzeniem.

• Nowa, trwała, odporna na zginanie sprężyna zwinięta ściskowo z rdzeniem, 1⁄2" (12,7 mm).

• Duże, ergonomiczne uchwyty.

• Pokonuje łuki w ustępach z syfonami.

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga Std. 
Opakowanie

Wymienny 
Sprężynyfunt. kg

59787 K-3 Sprężyna do czyszczenia muszli klozetowych 3' (1 m)  
 z końcówką kulistą

41⁄2 1,9 6 –

59797 K-6 Sprężyna do czyszczenia muszli klozetowych 6' (2 m)  
 z końcówką kulistą

51⁄2 2,5 6 60362

Chwytak Chwytak model K-5
• Wydobywa kamienie, narzędzia, przedmioty.

• Wydłuża zasięg operatora do 6' (2 m) w przypadku nawet najgłębszych syfonów.

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg

59190 K-5 Chwytak 5 2,3

Taśma kanalizacyjna Jednoczęściowa płaska taśma kanalizacyjna
• Rozmiary i długości do stosowania w liniach kanalizacyjnych i odpływowych: do  

8" (200 mm) średnicy oraz do 100' (30,4 m) długości.
• Nośnik dołączony do wszystkich modeli oprócz 25' (7,6 m).
• Wszystkie modele posiadają rączkę i punkt lancy z jednej strony oraz kulkę toczną z 

drugiej.

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Opis Pojemność 
linii Waga

Szerokość Grubość Długość
cale cm cale cm stopy m cale cm funt. kg

62530 E-2724 25 7,6 od 3⁄4 

do 
11⁄2

20 
do 
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 

do 4
50 
do 
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 

do 6
110 
do 
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 

do 8
110 
do 
200

22 10,0
1 25 1⁄8 3    

62625 E-2743 100 30,4 45 20,4
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Power Spin z AUTOFEED® (autoposuwem)

Ręczny napęd obrotowy Kwik-Spin® z systemem AUTOFEED®

• Produkt do pracy przy małych obciążeniach przeznaczony do odprowadzeń o średnicy do  
11⁄2" (40 mm).

• Wygodny uchwyt zmniejszający wysiłek.
• Wyposażony w sprężynę Maxcore 1⁄4" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) ze śrubą prostą.
• Dwukierunkowy system AUTOFEED® pozwala utrzymać w czystości ręce i miejsce pracy.

• Czyści instalacje o średnicy do 11⁄2" (40 mm).
• Pociągaj spust i obracaj gałkę albo wykorzystaj napęd z dowolnej wiertarki o zmiennej 

prędkości (obroty w lewo/w prawo) dla zapewniania dodatkowych możliwości.
• Sprężyna przesuwa się samoczynnie w odprowadzeniu.
• Bez brudzenia. Ręce nie dotykają sprężyny.
• Wyposażony w sprężynę 1⁄4" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) z prostą końcówką - świdrem.

K-25 z ręcznym 
napędem obrotowym

Do linii odpływowych o średnicy od ¾" (20 mm) do 1½" (40 mm)
Ręczny napęd obrotowy model K-25, wybierany przez fachowców od wielu lat, oferuje 
najwyższą jakość. Jest idealnym narzędziem dla użytkownika o wysokich wymaganiach. 
Cechy:

• Precyzyjnie obrobiony mechanicznie, najwyższej jakości uchwyt z 3 szczękami pewnie 
mocuje sprężynę. Pozwala zwolnić sprężynę jednym ruchem nadgarstka.

• Żebrowana rączka z aluminium odlewanego ciśnieniowo nie ślizga się w dłoni.
• Bęben obrotowy formowany z tworzywa sztucznego nie podlega wgnieceniu ani korozji i 

jest łatwy w czyszczeniu.
• Sprężyny odporne na zginanie, z rdzeniem w osłonie winylowej, dostępne w modelach z 

końcówką kulistą i ruchomą, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
• Dobrze wyważone zapewniają wygodne użytkowanie.
• Pojemność bębna: 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
• Przechodzi przez kolanka zlewów, odpływy łazienek i ustępów z syfonami oraz kanały 

wentylacyjne.

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Średnica x długość Waga
cal x stóp. mm x m funt. kg

58890 K-25-BP Ręczny napęd obrotowy ze sprężyną śrubową z kulką C-1IC 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

58895 K-25-DH Ręczny napęd obrotowy ze sprężyną z końcówką ruchomą C-2IC 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Średnica x długość Waga Std.  
Opakowaniecal x stóp. mm x m funt. kg

41348 Kwik-Spin Ręczny napęd obrotowy ze sprężyną śrubową z kulką C-1IC 1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3.5 1,6 6

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Średnica x długość Waga Std.  
Opakowaniecal x stóp. mm x m funt. kg

41408 Power Spin Ręczny napęd obrotowy ze śrubą prostą 1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 5 2,2 24

42163 Kabel MaxCore® Kabel zamienny MaxCore® 1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3 1,4 1
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Nr  
katalogowy Nr  

modelu Opis

Waga

110 V  
(Wielka Brytania) 230 V* funt. kg

37338 36033 K-45AF Maszyna z następującym wyposażeniem: 
– Sprężyna z rdzeniem i bębnem wewnętrznym C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m)

13.8 6,5

37343 36043 K-45AF-5 Maszyna z następującym wyposażeniem:
– Sprężyna z rdzeniem i bębnem wewnętrznym C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m)
– Sprężyna z bębnem wewnętrznym C-6, 3⁄8" (10 mm) x 25' (10,7 m)
– T-250, pięcioczęściowy zestaw narzędzi do sprężyny 3⁄8" (10 mm)
– Futerał do przenoszenia C-6429

34 15,4

*Modele 230 V wyposażone we wtyczkę europejską CEE 7/17.

Do linii odpływowych od 3⁄4" (20 mm) do 21⁄2" (75 mm)
• Doskonała do udrażniania linii o małej średnicy. Udrażnia zatkane odpływy sedesowe, 

umywalkowe, pisuarowe i wannowe/prysznicowe.
– Sprężyny 1⁄4" (6 mm) najlepsze do linii od ¾" (20 mm) do 1½" (40 mm). 
– Sprężyny 5⁄16" (8 mm) najlepsze do linii od ¾" (20 mm) do 1½" (40 mm). 
– Sprężyny 3⁄8" (10 mm) najlepsze do linii od 1¼" (30 mm) do 2½" (75 mm). 
• Zaawansowany dwukierunkowy system AUTOFEED® pozwala utrzymać w czystości 

ręce i miejsce pracy – posuwa i wycofuje sprężynę za jednym naciśnięciem dźwigni.
• Lekka, łatwa w użyciu, bez potrzeby nastawienia.
• Napęd o zmiennej prędkości obraca sprężynę z prędkością 0-600 obr/min.
• Dwuczęściowy pojemnik zakręcany z wymiennym bębnem wewnętrznym.
– Ułatwia wymianę sprężyny i dobór odpowiedniej sprężyny do danej pracy.
– Bęben wewnętrzny zapobiega wyciekom wody i znacznie ogranicza skręcenie sprężyny 

w bębnie.
– Bębny są zawsze odporne na korozję i wgniecenie.
• Pojemność bębna: 50' (15 m) sprężyny 5⁄16" (8 mm) lub 35' (11 m) sprężyny 3⁄8" (10 mm).
• W zestawie rękawice RIDGID® do czyszczenia odpływów oraz instrukcja obsługi.

Model K-45AF szybko udrażnia 
zatkane linie wannowe. Posuw 
i wycofywanie sprężyny bez 
zmiany kierunku pracy silnika.

Sprężyna 3⁄8" (10 mm) w modelu K-45AF-5 
rozszerza możliwości maszyny na linie 
odpływowe 2½" (75 mm).

Maszyna do zlewów K-45AF



12.7

CZYSZCZENIE ODPŁYWÓW

Sprężyny z rdzeniem wewnętrznym (IC)

• Rdzeń w osłonie winylowej zapobiega korozji 
sprężyny i zwiększa jej trwałość.

• Zwinięta ściskowo sprężyna ma większą 
wytrzymałość.

• Odporna na zginanie; pokonuje łuki i syfony.

• Dobra giętkość i siła przepychania aż do końca 
sprężyny.

Model K-45AF-5 pokazany powyżej zawiera zestaw 
narzędzi T-250:

– Sprężyna z kulką T-203.
– Końcówka ruchoma T-217.
– Końcówka nożowa "C" T-205.
– Kołek łączący A-13.
– Końcówka nożowa łopatkowa T-210.

Przód bębna i bęben wewnętrzny przyspieszają i 
ułatwiają zmianę sprężyn.

Wyposażenie pomocnicze
Nr  

katalogowy
Nr  

modelu Opis

68917 Bęben wewnętrzny K-45
89410 C-6429 Futerał do przenoszenia
76817 Zestaw sprężyny C-6 zawiera: Bęben wewnętrzny, drążek reakcyjny sprężyny C-6, 

zestaw narzędzi T-250
98072 Zestaw sprężyny C-6IC zawierający następujące elementy: bęben wewnętrzny, 

sprężyna C-6IC, drążek reakcyjny, zestaw narzędzi T-250
23908
23913

A-45AF Przód bębna i system AUTOFEED 
Zamienna kaseta AUTOFEED

41937
70032

–
–

Rękawice skórzane RIDGID do czyszczenia odpływów 
Rękawice RIDGID do czyszczenia odpływów z PCW

Sprężyny

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Opis
Waga

funt. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Śruba 
lejkowa

50647 S-1 15' (4,6 m) ze śrubą lejkową 21⁄4 1,0

50652 S-2 25' (7,6 m) ze śrubą lejkową 31⁄2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) ze śrubą lejkową 5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

końcówka 
spiralna 

gruszkowa

62225 C-1 25' (7,6 m) ze śrubą z kulką 31⁄2 1,6
56782 C-1IC Rdzeń wewnętrzny 25' (7,6 m) ze śrubą z kulką 4 1,8
89400 C-21 Rdzeń wewnętrzny 50' (15,2 m) ze śrubą z 

kulką
7 3,2

56792 C-13IC Rdzeń wewnętrzny 35' (10,7 m) ze śrubą z 
kulką

51⁄2 2,5

Końcówka 
ruchoma

62235 C-2 25' (7,6 m) ze śrubą z końcówką ruchomą 31⁄2 1,6
56787 C-2IC Rdzeń wewnętrzny 25' (7,6 m) ze śrubą  

z końcówką ruchomą
4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) ze śrubą z końcówką ruchomą 7 3,2
56797 C-23IC Rdzeń wewnętrzny 35' (10,7 m) ze śrubą  

z końcówką ruchomą
51⁄2 2,5

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

62245 C-4 25' (7,6 m) ze złączem męskim 41⁄2 2,0
62250 C-5 35 stóp (10,7 m) z końcówką spiralną 

gruszkową
81⁄4 3,8

62260 C-6 35' (10,7 m) ze złączem męskim 81⁄4 3,8
96037 C-6IC Rdzeń wewnętrzny 35' (10,7 m) ze złączem 

męskim
81⁄2 4,0

Narzędzia – pasują do sprężyn C-4, C-6 i C-6IC

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Wymienne 

ostrza

62990
62995
63000

T-201
T-202
T-203

Śruba prosta, dł. 5" (125 mm)
Śruba z kulką, śr. zewn. 11⁄8" (30 mm)
Śruba z kulką, śr. zewn. 7⁄8" (22 mm)

– 
– 
–

54837
63005

T-204
T-205

Końcówka nożowa "C" 1" (25 mm)
Końcówka nożowa "C" 13⁄8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Śruba lejkowa, dł. 3" (80 mm) –

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Końcówka nożowa łopatkowa, 1" (25 mm)
Końcówka nożowa łopatkowa, 13⁄8" (35 mm)
Końcówka nożowa łopatkowa, 13⁄4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 1" (25 mm)
Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 13⁄8" (35 mm)
Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 13⁄4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Śruba z końcówką ruchomą, dł. 4" (110 mm) –

55457 T-225 Końcówka spiralna wyciągająca –

52812
52817

52822

T-230
T-231

T-232

Końcówka nożowa "C", 2" (50 mm)
Końcówka nożowa "C" do pracy w ciężkich 
warunkach, 21⁄2" (65 mm)
Końcówka nożowa "C" do pracy w ciężkich 
warunkach, 3" (80 mm)

92815
92820

92835

48482 T-250 Zestaw narzędziowy zawiera:
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

–

(modele C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)
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Do linii odpływowych od 3⁄4" (20 mm) do 21⁄2" (75 mm)
Maszyna do zlewów model K-40 idealnie nadaje się do czyszczenia małych, 
drugorzędnych linii odpływowych od 3⁄4" (20 mm) do 21⁄2" (75 mm). 

  • Sprężyny 1⁄4" (6 mm) najlepsze do linii od ¾" (20 mm) do 1½" (40 mm). 

• Sprężyny 5⁄16" (8 mm) najlepsze do linii od ¾" (20 mm) do 1½" (40 mm). 

• Sprężyny 3⁄8" (10 mm) najlepsze do linii od 1¼" (40 mm) do 2½" (75 mm). 

Maszyna K-40 stoi płasko na podłodze lub blacie kuchennym i można ją przechylać 
do tyłu w celu uzyskania łatwego dostępu do odpływów umywalkowych i wanien 
napełnionych wodą. K-40 praktycznie eliminuje konieczność sprzątania miejsca pracy 
dzięki opatentowanemu dwukierunkowemu systemowi AUTOFEED® z przewodem 
prowadzącym. System ten całkowicie zamyka sprężynę i eliminuje rozpryskiwanie 
ścieków.

• Silnik indukcyjny 175 W cicho pracuje i wytwarza moment obrotowy wystarczający  
do przepychania nawet najpoważniejszych zatorów.

• Zwinięta ściskowo sprężyna z rdzeniem najwyższej jakości łączy w sobie siłę  
i giętkość, dzięki której jest odporna na zginanie.

• Dwuczęściowa zakręcana obudowa bębna nie ulega wgnieceniu ani korozji  
i umożliwia łatwy dostęp do bębna wewnętrznego oraz sprężyny.

• Bęben wewnętrzny o specjalnej konstrukcji praktycznie eliminuje skręcanie sprężyny 
w bębnie oraz wycieki z bębna.

• Dwukierunkowy system AUTOFEED posuwa i wycofuje sprężynę do czyszczenia 
odpływów za jednym naciśnięciem dźwigni, utrzymując operatora i miejsce pracy  
w czystości.

• W zestawie rękawice RIDGID® do czyszczenia odpływów oraz instrukcja obsługi.

Maszyna do zlewów K-40

Model K-40AF

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
71742 K-40AF Maszyna z następującym wyposażeniem: 

– System AUTOFEED
– Wąż prowadzący
– Uchwyt montażowy
Zabezpieczenie przed drganiami sprężyny – C-13IC-SB,  
5⁄16" (8 mm)  x 35' (10,7 m) z bębnem wewnętrznym

33 15

Model K-40AF w pozycji pionowej
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Model K-40 ułatwia pracę i utrzymuje 
miejsce pracy w czystości.

W umywalce: Wystarczy nacisnąć dźwignię, a sprężyna wejdzie 
w odpływ. Unikatowy wąż prowadzący i kombinacja z systemem 
AUTOFEED® rozwiążą każdy problem.

W wannie: Zwarta budowa umożliwia łatwy dostęp do trudno 
dostępnych miejsc, takich jak wanny i szafki pod umywalką, 
równocześnie utrzymując sprężynę w stanie zamkniętym i z dala 
od wszystkich powierzchni wykończonych.

Wyposażenie pomocnicze
Nr  

katalogowy
Nr  

modelu Opis

26558 A-40G AF System AUTOFEED i wąż prowadzący do K-40, w zestawie uchwyt montażowy
23913 – Zamienna kaseta AUTOFEED
71757 A-40G Wąż prowadzący
72702 A-40B Uchwyt montażowy
71847 – Drążek reakcyjny
68917 – Bęben wewnętrzny
76597 – Górna pokrywa łożyska
76817 – Zestaw sprężyny C-6 z bębnem wewnętrznym, 

sprężyną C-6, drążkiem reakcyjnym, zestawem narzędzi T-250
98072 – Zestaw sprężyny C-6IC z bębnem wewnętrznym, 

sprężyną C-6IC, drążkiem reakcyjnym, zestawem narzędzi T-250
41937 
70032

– 
–

Rękawice skórzane RIDGID do czyszczenia odpływów 
Rękawice RIDGID do czyszczenia odpływów z PCW

Sprężyny

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Opis
Waga

funt. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Śruba 
lejkowa

50647 S-1 15' (4,6 m) ze śrubą lejkową 21⁄4 1,0
50652 S-2 25' (7,6 m) ze śrubą lejkową 31⁄2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) ze śrubą lejkową 5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Końcówka 
spiralna 

gruszkowa

62225 C-1 25' (7,6 m) ze śrubą z kulką 31⁄2 1,6
56782 C-1IC Rdzeń wewnętrzny 25' (7,6 m) ze śrubą z kulką 4 1,8
89400 C-21 50' (15,2 m) ze śrubą z kulką 7 3,2
56792 C-13IC Rdzeń wewnętrzny 35' (10,7 m) ze śrubą z kulką 51⁄2 2,5
95847 C-13ICSB Zabezpieczenie przed drganiami rdzenia 

wewnętrznego 35' (10.7 m) ze śrubą z kulką
51⁄2 2,5

Końcówka 
ruchoma

62235 C-2 25' (7,6 m) ze śrubą z końcówką ruchomą 31⁄2 1,6
56787 C-2IC Rdzeń wewnętrzny 25' (7,6 m) ze śrubą z końcówką 

ruchomą
4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) ze śrubą z końcówką ruchomą 7 3,2
56797 C-23IC Rdzeń wewnętrzny 35' (10,7 m) ze śrubą z końcówką 

ruchomą
51⁄2 2,5

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 62245 C-4 25' (7,6 m) ze złączem męskim 41⁄2 2,0

62250 C-5 35 stóp (10,7 m) z końcówką spiralną gruszkową 81⁄4 3,8
62260 C-6 35' (10,7 m) ze złączem męskim 81⁄4 3,8
96037 C-6IC Rdzeń wewnętrzny 35' (10,7 m) ze złączem męskim 81⁄2 4,0

Narzędzia – pasują do sprężyn C-4, C-6 i C-6IC

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Wymienne 

ostrza

62990
62995
63000

T-201
T-202
T-203

Śruba prosta, dł. 5" (125 mm) 
Śruba z kulką, śr. zewn. 11⁄8" (30 mm) 
Śruba z kulką, śr. zewn. 7⁄8" (22 mm)

– 
– 
–

54837
63005

T-204
T-205

Końcówka nożowa "C" 1" (25 mm) 
Końcówka nożowa "C" 13⁄8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Śruba lejkowa, dł. 3" (80 mm) –

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Końcówka nożowa łopatkowa, 1" (25 mm) 
Końcówka nożowa łopatkowa, 13⁄8" (35 mm) 
Końcówka nożowa łopatkowa, 13⁄4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 1" (25 mm) 
Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 13⁄8" (35 mm) 
Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 13⁄4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Śruba z końcówką ruchomą, dł. 4" (110 mm) –

55457 T-225 Końcówka spiralna wyciągająca –

52812
52817
52822

T-230
T-231
T-232

Końcówka nożowa "C", 2" (50 mm) 
Końcówka nożowa "C" do pracy w ciężkich 
warunkach, 21⁄2" (65 mm) 
Końcówka nożowa "C" do pracy w ciężkich 
warunkach, 3" (80 mm)

92815
92820
92835

48482 T-250 Zestaw narzędziowy zawiera: 
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

–
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Do linii odpływowych od 11⁄2" (30 mm) do 4" (110 mm)

Model K-400 oferuje kilka unikatowych, przyjaznych dla użytkownika cech, dzięki którym 
nawet najcięższe czyszczenie jest łatwiejsze i niekłopotliwe. Model K-400 o ładnym 
wyglądzie jest doskonałym narzędziem dla osób przepychających odpływy, hydraulików, 
działów utrzymania w obiektach i instytucjach oraz firm świadczących usługi zarządzania 
nieruchomościami. 

• Sprężyna 3⁄8" (10 mm) najlepsza do linii od 11⁄2" (40 mm) do 3" (75 mm). 
• Sprężyna 1⁄2" (12 mm) najlepsza do linii od 3" (50 mm) do 4" (110 mm). 
• Zintegrowany wózek transportowy – pozwala na łatwe przemieszczanie do i z miejsca 

wykonywania zadania. Wytrzymałe, duże koła zapewniają łatwe przemieszczanie po 
wybojach i schodach.

• Zintegrowany uchwyt wysuwany – może być ustawiony na większej wysokości 
podczas transportu. 

• System kontroli nad sprężyną – powoduje zatrzymanie obracania się bębna w razie 
stwierdzenia zablokowania ostrza, ogranicza możliwość skręcenia się sprężyny w 
bębnie i pomaga zasygnalizować operatorowi natknięcie się na przeszkodę.

• Sprężyna z rdzeniem litym – mocna sprężyna nawinięta na rdzeń, 3⁄8" (10 mm) lub 
1⁄2" (12 mm), wytrzymała i odporna na zginanie. 

• System AUTOFEED – oferowany jako wyposażenie dodatkowe, opatentowany zespół 
automatycznego podawania sprężyny wprowadza sprężynę do odpływu i ją z niego 
wyciąga. Wystarczy odwrócić kierunek działania systemu AUTOFEED i sprężyna jest 
wycofywana z powrotem do bębna.

Dane techniczne

• Pojemność bębna: 100' (30,5 m) sprężyny o średnicy 3⁄8" (10 mm) lub 75' (22,5 m) 
sprężyny o średnicy 1⁄2" (12 mm).

• Silnik: silnik 380 W, 230 V obraca sprężynę z prędkością 165 obr/min.
• Waga (sama maszyna): 45 funtów (20,4 kg).
• Wymiary: długość 21" (53 cm) 24" (61 cm) z systemem AUTOFEED, wysokość  

23" (58,5 cm), szerokość 17" (43,2 cm).
Wszystkie maszyny model K-400 są dostarczane z rękawicami RIDGID® do czyszczenia 
odpływów, instrukcją obsługi i filmem instruktażowym.

Maszyna bębnowa K-400

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
27028 K-400  

z C-32 IW
Maszyna K-400 z rękawicami RIDGID do czyszczenia odpływów 
– Sprężyna nawinięta na rdzeń lity C-32 IW 3⁄8" (10 mm) x 75' (23 m) 
– Zestaw narzędzi T-260 zawiera następujące elementy: 
    – Sprężyna z kulką T-202
    – Końcówka nożowa "C" T-205
    – Końcówka nożowa łopatkowa T-211
    – Kołek łączący A-13

68 31

28098 K-400 AF  
z C-32 IW

Maszyna K-400 z rękawicami RIDGID do czyszczenia odpływów 
– System AUTOFEED 
– Sprężyna nawinięta na rdzeń lity C-32 IW 3⁄8" (10 mm) x 75' (23 m) 
– Zestaw narzędzi T-260

79 36

27033 K-400  
z C-45 IW

Maszyna K-400 z rękawicami RIDGID do czyszczenia odpływów 
– Sprężyna nawinięta na rdzeń lity C-45 IW 1⁄2" (12 mm) x 75' (23 m) 
– Zestaw narzędzi T-260

81 37

28103 K-400 AF  
z C-45 IW

Maszyna K-400 z rękawicami RIDGID do czyszczenia odpływów 
– System AUTOFEED 
– Sprężyna nawinięta na rdzeń lity C-45 IW 1⁄2" (12 mm) x 75' (23 m) 
– Zestaw narzędzi T-260

93 42

Model K-400 z systemem AUTOFEED®
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Sprężyny nawinięte na rdzeń lity (IW)

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

87577 C-31IW Sprężyna nawinięta 50' (15 m) 18 8,2
87582 C-32IW Sprężyna nawinięta 75' (23 m) 26 11,8
87587 C-33IW Sprężyna nawinięta 100' (30 m) 34 15,4
91037 – Końcówka naprawcza do sprężyn nawiniętych 

3⁄8" (10 mm)
0.5 0,2

1 ⁄2"
 (1

2 
m

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

87597 C-45IW Sprężyna nawinięta 75' (23 m) 39 17,7
91042 – Końcówka naprawcza do sprężyn nawiniętych 

1⁄2" (12 mm) 
0.6 0,3

Narzędzia – pasują do C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW i C-45IW
Nr  

katalogowy
Nr  

modelu Opis Wymienne ostrza

62990 T-201 Śruba prosta, dł. 5" (125 mm) —
62995 T-202 Śruba z kulką, śr. zewn. 11⁄8" (30 mm) —
63000 T-203 Śruba z kulką, śr. zewn. 7⁄8" (22 mm) —
63005 T-205 Końcówka nożowa "C", 13⁄8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Śruba lejkowa, dł. 3" (80 mm) —

63030 T-207 Końcówka nożowa spiralna, 11⁄4" (32 mm) 97840
63020 T-208 Końcówka nożowa spiralna, 11⁄2" (40 mm) 97895
63025 T-209 Końcówka nożowa spiralna, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Końcówka nożowa łopatkowa, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Końcówka nożowa łopatkowa, 13⁄8" (35 mm) 97825
63040 T-212 Końcówka nożowa łopatkowa, 13⁄4" (45 mm) 92850

63045 T-213 Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 1" (25 mm) 97795
63050 T-214 Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 13⁄8" (35 mm) 97910
63055 T-215 Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 13⁄4" (45 mm) 97915

63060 T-216 Wybijak łańcuchowy, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Końcówka ruchoma, dł. 4" (110 mm) długa —

49002 T-260 Zestaw narzędzi [3⁄8" (10 mm) - K-400] 
Zawartość:
– Sprężyna z kulką T-202
– Końcówka nożowa "C" T-205
– Końcówka nożowa łopatkowa T-211
– Kołek łączący A-13

—

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

41937 – Rękawice RIDGID do czyszczenia odpływów 1⁄2 0,2

70032 – Rękawice RIDGID do czyszczenia odpływów z PCW 1⁄2 0,2

59230 A-13 Kołek łączący do sprężyn 3⁄8" i 1⁄2" – –

26773 – Zespół AUTOFEED K-400 2 0,9

27048 – Zespół bębna K-400 10 4,5

92607 – Adapter narzędziowy 3⁄8" x 1⁄2" 1⁄2 0,2

92682 – Adapter końcówki ruchomej 3⁄8" x 1⁄2" 1⁄2 0,2

92687 – Narzędzie z końcówką ruchomą i złączem 1⁄2" 1⁄2 0,2

26778 – Wąż prowadzący 2 0,9

51317 C-9 Prowadnica syfonowa 5 2,2

Do sprężyn 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 i C-46 
oraz wszystkich sprężyn IW

PODŁĄCZANIE NARZĘDZIA

ODŁĄCZANIE NARZĘDZIA

ZSUNĄĆ RAZEM

WSUNĄĆ KLUCZ ROZDZIELAJĄCY
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Do linii odpływowych od 3⁄4" (20 mm) do 4" (110 mm)

• Mocna, łatwa do przemieszczania, wszechstronna maszyna do czyszczenia odpływów 
w pomieszczeniach. Wymaga minimalnej konfiguracji do czyszczenia linii zlewowych, 
odpływów podłogowych i wywietrzników dachowych.

• Wytrzymały, odporny na korozję, formowany bęben sprężyny nie ulega wgnieceniu 
ani korozji. Przechył bębna można regulować w celu uzyskania prawidłowego kąta 
posuwu sprężyny. Bęben wewnętrzny chroni przed skręceniem sprężyny w bębnie.

• Szybkozłączka bębna sprężyny i wbudowane uchwyty umożliwiają łatwą wymianę 
sprężyny i transport.

• Maksymalna pojemność bębna wynosi 100' (30,5 m) sprężyny 3⁄8" (10 mm) lub 
90' (27 m) sprężyny 1⁄2" (12 mm):

– Sprężyna 3⁄8" (10 mm) najlepsza do linii o średnicy od 11⁄2" (40 mm) do 3" (75 mm) 
i długości do 100' (30,5 m).

– Sprężyna 1⁄2" (12 mm) najlepsza do linii o średnicy od 2" (50 mm) do 4" (110 mm) i 
długości do 90' (27 m).

• Opcjonalny bęben do umywalek mieści do 50' (15 m) sprężyny 5⁄16" (8 mm) lub 
1⁄4" (6 mm). 

– Idealny do czyszczenia przez syfony umywalkowe od 3⁄4" (20 mm) do 11⁄2" (40 mm).
• Mocny silnik uniwersalny 175 W obraca sprężynę z prędkością do 240 obr/min. Gdy 

sprężyna napotka przeszkodę, silnik automatycznie zmienia bieg na niższy w celu 
zwiększenia mocy i poprawy kontroli operatora.

• Narzędzia podłącza się do sprężyny w ciągu kilku sekund.
• W zestawie wytrzymały system AUTOFEED® (wszystkie tryby oprócz samej maszyny).
• W zestawie rękawice skórzane RIDGID® do czyszczenia odpływów oraz instrukcja 

obsługi.

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Waga

61502 K-3800 Maszyna K-3800 z rękawicami RIDGID 42 19,0
61482 K-3800 z 

C-32
Maszyna K-3800 z następującym 
wyposażeniem: 
– System AUTOFEED 
– Sprężyna C-32, 3⁄8" (10 mm) x 75' (23 m) 
– Sprężyna z kulką T-202 
– Końcówka nożowa "C" T-205 
– Końcówka nożowa łopatkowa T-211 
– Kołek łączący A-13 
–  Rękawice skórzane RIDGID do czyszczenia 

odpływów

71 32,2

61487 K-3800 z 
C-45

Maszyna K-3800 z następującym 
wyposażeniem: 
– System AUTOFEED 
– Sprężyna C-45, 1⁄2" (12 mm) x 75' (23 m) 
– Śruba lejkowa T-102 
– Końcówka nożowa T-142 
– Końcówka nożowa łopatkowa T-107 
– Kołek łączący A-12 
–  Rękawice skórzane RIDGID do czyszczenia 

odpływów

83 37,7

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg

55002 A-380 Bęben standardowy do 
sprężyny 3⁄8" (10 mm), 
1⁄2" (12 mm)

121⁄2 5,6

55007 A-381 Bęben do sprężyny  
5⁄16" (8 mm), 1⁄4" (6 mm) 
do umywalek

121⁄2 5,6

55012 A-381-A Bęben do umywalek 
ze sprężyną IC 25' 
(7,6 m) x 5⁄16" (8 mm) z 
końcówką kulistą

161⁄2 7,5

41937 – Rękawice RIDGID do 
czyszczenia odpływów

1⁄2 0,2

70032 – Rękawice RIDGID do 
czyszczenia odpływów, 
PCW

1⁄2 0,2

59230 A-13 Kołek łączący do 
sprężyny 3⁄8" (10 mm)

1⁄2 0,2

59225 A-12 Kołek łączący do 
sprężyny 1⁄2" (12 mm)

1⁄2 0,2

55017 – Wózek transportowy 18 8,2
60087 A3800 PF System AUTOFEED® 73⁄8 3,3

62412 – Adapter węża 
prowadzącego do 
bębna do umywalek

31⁄2 1,6

Maszyna bębnowa K-3800
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Narzędzia pasują do sprężyn IC 1⁄2" (12 mm)
C-44, C-45 i C-46

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Noże 

zamienne
62850 T-101 Końcówka spiralna prosta —

62855 T-102 Śruba lejkowa —

62865 T-104 Końcówka nożowa "H", 
21⁄2" (65 mm)

97800

62870 T-105 Końcówka nożowa do 
tłuszczu, 21⁄2" (65 mm)

97920

62875 T-106 Końcówka nożowa do 
tłuszczu 31⁄2" (87 mm)

97925

62880 T-107 Końcówka nożowa 
łopatkowa, 13⁄4" (45 mm)

92850

62930 T-112 Końcówka nożowa  
z 4 ostrzami, 13⁄4" (45 mm)

97915

62935 T-113 Końcówka nożowa  
z 4 ostrzami, 3" (75 mm)

97910

62940 T-114 Wybijak łańcuchowy 97985

54842 T-141 Końcówka nożowa,  
11⁄2" (40 mm)

54847

54852 T-142 Końcówka nożowa,  
21⁄2" (65 mm)

97800

54992 T-270 Zestaw narzędziowy 
zawiera: 
- T-102 śruba lejkowa 
- T-142 końcówka nożowa 
-  T-107 końcówka z nożem 

łopatkowym
- A-12 kołek łączący

—

92687 Adapter narzędzia z 
końcówką ruchomą  
1⁄2" (12 mm)

—

Sprężyny bębna do umywalek

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Opis
Waga

funt. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Lejek

50652 S-2 25' (7,6 m) ze śrubą 
lejkową

31⁄2 1,6

50657 S-3 35' (10,7 m) ze śrubą 
lejkową

5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Końcówka 
spiralna 

gruszkowa

56782 C-1IC Rdzeń wewnętrzny 25' 
(7,6 m) ze śrubą z kulką

4 1,8

56792 C-13IC 35 stóp (10,7 m)  
z końcówką spiralną 
gruszkową

51⁄2 2,5

Końcówka 
ruchoma

56787 C-2IC Rdzeń wewnętrzny 25' 
(7,6 m) ze śrubą  
z końcówką ruchomą

4 1,8

56797 C-23IC 35' (10,7 m) ze śrubą  
z końcówką ruchomą

51⁄2 2,5

Sprężyny nawinięte (IW) 
Ciaśniej nawinięte na rdzeń wewnętrzny, tworząc trwały zespół

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Opis
Waga

funt. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

87577 C-31IW Sprężyna nawinięta  
50' (15 m)

18 8,2

87582 C-32IW Sprężyna nawinięta  
75' (23 m)

26 11,8

87587 C-33IW Sprężyna nawinięta 
100' (30 m)

34 15,4

91037 — Końcówka naprawcza 
do sprężyn nawiniętych

1⁄2 0,2

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
)

87592 C-44IW Sprężyna nawinięta  
50' (15 m)

18 8,2

87597 C-45IW Sprężyna nawinięta  
75' (23 m)

26 11,8

91042 — Końcówka naprawcza 
do sprężyn nawiniętych 
1⁄2" (12 mm)

3⁄4 0,3

Do sprężyn 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 i C-46 oraz wszystkich sprężyn IW

PODŁĄCZANIE NARZĘDZIA

ZSUNĄĆ RAZEM

ODŁĄCZANIE NARZĘDZIA

WSUNĄĆ KLUCZ ROZDZIELAJĄCY

Sprężyny z rdzeniem wewnętrznym (IC) 
Dobra giętkość i większa siła przepychania aż do końca sprężyny.

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Opis
Waga

funt. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

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

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

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
)

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

pustym 75' (23 m)
38 17,2

55467 C-46 Sprężyna IC 90' (28 m) 47 21,2
59917 T-121 Końcówka naprawcza 3⁄4 0,8

Narzędzia pasują do sprężyn IC 3⁄8" (10 mm), IW 3⁄8" (10 mm) i IW 1⁄2" (12 mm)
C-31,C-32,C-33,C-31IW,C-32IW,C-33IW,C-44IW i C-45IW

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Noże 

zamienne
62990 T-201 Śruba prosta, dł.  

5" (125 mm)
—

62995 T-202 Śruba z kulką, śr. zewn. 
11⁄8" (29 mm)

—

63000 T-203 Śruba z kulką śr. zewn. 
7⁄8" (22 mm)

—

54837 T-204 Końcówka nożowa "C",  
1" (25 mm)

54832

63005 T-205 Końcówka nożowa "C", 
13⁄8" (35 mm)

97835

63010 T-206 Śruba lejkowa, dł.  
3" (75 mm) 

—

63015 T-207 Końcówka nożowa 
spiralna, 11⁄4" (32 mm)

97840

63020 T-208 Końcówka nożowa 
spiralna, 11⁄2" (40 mm)

97895

63025 T-209 Końcówka nożowa 
spiralna, 2" (50 mm)

97900

63030 T-210 Końcówka nożowa 
łopatkowa, 1" (25 mm)

97905

63035 T-211 Końcówka nożowa 
łopatkowa, 13⁄8" (35 mm)

97825

63040 T-212 Końcówka nożowa 
łopatkowa, 13⁄4" (45 mm)

92850

63045 T-213 Końcówka nożowa  
z 4 ostrzami, 1" (25 mm)

97795

63050 T-214 Końcówka nożowa  
z 4 ostrzami, 13⁄8" (35 mm)

97910

63055 T-215 Końcówka nożowa  
z 4 ostrzami, 13⁄4" (45 mm)

97915

63060 T-216 Wybijak łańcuchowy,  
2" (50 mm)

98000

63065 T-217 Końcówka ruchoma, dł.  
4" (110 mm)

—

49002 T-260 Zestaw narzędzi W 
zestawie:  
– Śruba z kulką T-202
–  Końcówka nożowa "C" 

T-205
–  Końcówka nożowa 

łopatkowa T-211
– Kołek łączący A-13

—
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Maszyna bębnowa K-750

Wysuwanie sprężyny Wciąganie sprężyny

Model K-750 z C-100 pokazany powyżej

Do linii odpływowych/kanalizacyjnych o średnicy od 3" (75 mm) do  
8" (200 mm)
• Mocna, samodzielna maszyna, idealna do linii poprzecznych. Łatwa w transporcie, 

minimalne wymogi konfiguracyjne – wystarczy podłączyć narzędzie.
• System AUTOFEED posuwa i wyciąga sprężynę za jednym naciśnięciem dźwigni, z 

prędkością do 20' (6 m) na minutę.
• Wszechstronny system kontroli AUTOFEED® można przystosować do sprężyny 

5⁄8" (16 mm) lub 3⁄4" (20 mm) za jednym obrotem wkrętaka.
– Zalecana sprężyna 5⁄8" (16 mm) do linii odpływowych o średnicy od 3" (75 mm) do 

6" (150 mm) i długości do 150' (48 m).
– Zalecana sprężyna 3⁄4" (20 mm) do linii odpływowych o średnicy od 4" (110 mm) do 

8" (250 mm) i długości do 200' (62 m).
• Sprężyna obraca się z prędkością 200 obr/min.
• Wytrzymały, odporny na korozję bęben sprężyny wytrzymuje niewłaściwe obchodzenie 

się i nadużycia. Nie ulega wgnieceniu ani korozji i jest łatwy w czyszczeniu.
• Bęben mieści 100' (30,5 m) sprężyny 3⁄4" (20 mm) lub 125' (35 m) sprężyny 5⁄8" (16 mm), 

umożliwiając jej szybkie, łatwe wyjęcie.
• Dobrze wyważona konstrukcja dodaje maszynie lekkości. Koła transportowe ułatwiają 

załadunek na samochód ciężarowy/furgon.
• Na wyposażeniu silnik indukcyjny 550 W.
• W zestawie rękawice RIDGID® z PCW do czyszczenia odpływów oraz instrukcja 

obsługi.
Standardowy zestaw narzędzi 3⁄4" (20 mm) zawiera następujące elementy:
• T-406 Końcówka z nożem łopatkowym.
• T-407 Końcówka spiralna do wyciągania.
• Końcówka nożowa T-411 2" (50 mm).
• Końcówka nożowa T-413 3" (75 mm).
• Końcówka nożowa T-414 4" (110 mm).
Standardowy zestaw narzędzi 5⁄8" (16 mm) zawiera następujące elementy:
• Końcówka z nożem do syfonów T-403 3" (75 mm).
• T-407 Końcówka spiralna do wyciągania.
• T-406 Końcówka z nożem łopatkowym.
• Końcówka nożowa T-411 2" (50 mm).
• Końcówka nożowa T-413 3" (75 mm).

Opcje maszyny - system AUTOFEED

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
230 V

44152 K-750 z 
C-75

Maszyna z rękawicami RIDGID z PCW do czyszczenia odpływów, 
systemem AUTOFEED, standardowym zestawem narzędzi  
3⁄4" (20 mm) i: sprężyną C-75, 75' x 3⁄4" (23 m x 20 mm)

206 93,6

44157 K-750 z 
C-100

Maszyna z rękawicami RIDGID z PCW do czyszczenia odpływów, 
systemem AUTOFEED, standardowym zestawem narzędzi  
3⁄4" (20 mm) i: sprężyną C-100, 100' x 3⁄4" (30 m x 20 mm)

234 106,3

44162 K-750 z 
C-27

Maszyna z rękawicami RIDGID z PCW do czyszczenia odpływów, 
systemem AUTOFEED, standardowym zestawem narzędzi  
5⁄8" (16 mm) i: sprężyną C-27, 75' x 5⁄8" (23 m x 16 mm)

182 82,7

44147 K-750 Maszyna 230 V, 50 Hz z rękawicami RIDGID z PCW do 
czyszczenia odpływów, końcówką 3⁄4"

104 47,3

115 V
45612 K-750 Maszyna 115 V, 50 Hz z rękawicami RIDGID z PCW do 

czyszczenia odpływów, końcówką 3⁄4"
104 47,3
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Sprężyny z rdzeniem wewnętrznym (IC) 
Dobra giętkość i większa siła przepychania aż do końca sprężyny

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 Sprężyna IC 25' 
(7,6 m)

24 10,9

92465 C-26 Sprężyna IC 50' 
(15,2 m)

43 19,5

92470 C-27 Sprężyna IC 75' 
(23 m)

63 28,6

43647 C-24 Sprężyna IC 
100' (30,5 m)

84 38,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 Sprężyna IC 25' 
(7,6 m)

30 13,9

92480 C-29 Sprężyna IC 50' 
(15,2 m)

60 27,2

41212 C-75 Sprężyna IC 75' 
(23 m)

93 42,5

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

122 55,3

Sprężyny z rdzeniem pustym

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27HC Sprężyna HC 75' 

(23 m)
523⁄4 23,9

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

701⁄2 32,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC Sprężyna HC 75' 

(23 m)
75 34,0

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

100 45,5

Prowadnice i końcówki

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

92555 T-458 Prowadnica 5⁄8" (16 mm) x 
2' (50 mm)

2 0,85

92560 T-468 Prowadnica 3⁄4" (20 mm) x 
2' (50 mm)

23⁄4 1,25

44122 — Końcówka 5⁄8" (16 mm), 
dł. 41⁄2" (114 mm)

21⁄2 1,13

44117 — Końcówka 3⁄4" (20 mm), 
dł. 6" (150 mm)

31⁄2 1,59

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

43637 T-458 Zespół bębna z końcówką  
5⁄8" (16 mm) 

33 15

41982 T-468 Zespół bębna z końcówką  
3⁄4" (20 mm)

371⁄2 17,0

43642 — Zespół AUTOFEED (autoposuwu) 8 3,5

41992 — Zestaw C-100IC z narzędziami,  
3⁄4" (20 mm) x 100' (30,5 m)

49032 — Zespół węża prowadzącego 
przedniego

3 1,3

46015 E-453 Klucz imbusowy — —

41937 — Rękawice skórzane RIDGID do 
czyszczenia odpływów

1⁄2 0,2

70032 — Rękawice RIDGID do czyszczenia 
odpływów z PCW

1⁄2 0,2

59360 A-3 Skrzynka narzędziowa 5 2,3

uncje g
31487 A-7570 5⁄8" Złącze naprawcze (16 mm) 11⁄2 43
92805 A-6582 5⁄8" Łącznik wewnętrzny (16 mm) 1 28
92810 A-6583 Złącze żeńskie 5⁄8" (16 mm) 2 57
31492 A-7571 Łącznik naprawczy 3⁄4" (20 mm) 2 57
92880 B-6840 Złącze męskie 3⁄4" (20 mm) 1 28
92885 B-6841 Złącze żeńskie 3⁄4" (20 mm) 2 57

Narzędzia i zamienne noże – pasują do sprężyn 5⁄8" (16 mm) i 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 i C-100HC

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Zamienne

Tarcze Uchwyt
92485 T-403 Końcówka z nożem do 

syfonów, 3" (75 mm)
92835 92900

92490 T-404 Końcówka z nożem do 
syfonów, 31⁄2" (87 mm)

92840 92900

92495 T-406 Końcówka nożowa łopatkowa, 
13⁄4" (45 mm)

92850 92915

92500 T-407 Śruba do wyciągania  
29⁄16" (65 mm)

— —

92505 T-408 Końcówka nożowa pilasta, 
3" (75 mm)

92890 92915

51762 T-409 Wytrzymała śruba z kulką,  
13⁄4" (45 mm)

— —

92510 T-411 Końcówka nożowa podwójna, 
2" (50 mm)

92815 92905

92515 T-412 Końcówka nożowa podwójna, 
21⁄2" (65 mm)

92820 92905

92520 T-413 Końcówka nożowa podwójna, 
3" (75 mm)

92825 92910

92525 T-414 Końcówka nożowa podwójna, 
4" (110 mm)

92830 92910

92530 T-416 Końcówka nożowa podwójna, 
6" (150 mm)

92855 92910

92535 T-432 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 2" (50 mm)

92860 92895

92540 T-433 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 3" (75 mm)

92865 92895

92545 T-434 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 4" (110 mm)

92870 92895

92550 T-436 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 6" (150 mm)

92875 92895

Ostrze

Uchwyt noża

Sprzężenie*

Łącznik*

Zespół narzędzi bębna
*W zestawie złącze i łącznik

SPRĘŻYNA I NARZĘDZIA Z 
SZYBKOZŁĄCZKĄ

Obrócić kołek o pół obrotu w dowolną stronę,  
aby szybko przyłączyć sprężynę lub narzędzia:

ZABLOKOWANE
Znacznik "ZAMKNIĘTE" ustawiony 
przy literze "L" wybitej na złączu

ODBLOKOWANE
Znacznik "OTWARTE" ustawiony naprzeciwko 
litery "L" wybitej na złączu

Złącze posiada kołek i sprężynę ze stali nierdzewnej; eliminuje konieczność stosowania 
punktaków, stojaków czy kołków rozporowych.

Do C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC i C-100HC

Wkrętak 
Gniazdo

Znacznik
(położenie 

zablokowania)
Szczelina na ostrze 

wkrętaka

Znacznik
(położenie odblokowania)
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Akcesoria standardowe
T-406 – końcówka nożowa łopatkowa.
T-407 – śruba do wyciągania.
T-411 – końcówka nożowa podwójna 2" (50 mm).
T-413 – końcówka nożowa podwójna 3" (75 mm).
T-414B – końcówka nożowa podwójna 4" (110 mm) (sam nóż).
T-416B – końcówka nożowa podwójna 6" (150 mm) (sam nóż).
T-408 – końcówka nożowa pilasta.
T-403 – końcówka z nożem do syfonów 3" (75 mm).
T-468 – prowadnica elastyczna 3⁄4" (20 mm).
Skrzynka narzędziowa, klucz sześciokątny, rękawice RIDGID  
z PCW do czyszczenia odpływów.

W zestawie maszyny 5⁄8" (16 mm) (Nr katalogowy 61512) prowadnica T-468 jest 
zastąpiona prowadnicą T-458, a końcówka nożowa podwójna 6" (150 mm) jest 
wyeliminowana.

Maszyna bębnowa 
K-7500

Do linii od 3" (75 mm) do 10" (250 mm)

• Sprawność, kontrola nad sprężyną, wytrzymałość i manewrowalność wymagana przez 
profesjonalnych użytkowników. Idealna do każdej ciężkiej pracy, takiej jak usuwanie 
korzeni – do 250' (76 m).

– Zalecana sprężyna 5⁄8" (16 mm) do linii odpływowych o średnicy od 3" (75 mm) do 
6" (150 mm) i długości do 250' (76 m).

– Zalecana sprężyna 3⁄4" (20 mm) do linii odpływowych o średnicy od 4" (110 mm) do 
10" (250 mm) i długości do 250' (76 m).

• Sprężyna obraca się z prędkością 200 obr/min.
• Mocny, a przy tym cichy silnik uniwersalny 600 W oraz przekładnia dają dodatkową 

moc, gdy końcówka nożowa napotka trudną przeszkodę.
– Informuje operatora poprzez sygnały dźwiękowe i optyczne.
• Wewnętrzny bęben i ramię rozdzielacza z łożyskiem kulkowym współpracują z 

zespołem silnik / przekładnia, ograniczając możliwość skręcenia sprężyny w bębnie.
• Bęben główny i wewnętrzny są nierdzewne, odporne na pęknięcia i wgniecenia, a 

także łatwe w czyszczeniu dla utrzymania profesjonalnego wyglądu. Bęben główny 
mieści do 100' (30,5 m) sprężyny 3⁄4" (20 mm) lub 125' (38 m) sprężyny 5⁄8" (16 mm).

• Mocny mechanizm AUTOFEED® jest wyposażony w smarowniczki i ma otwartą 
konstrukcję ułatwiającą konserwację. Posuwa i wciąga sprężynę z prędkością do  
22' (6,7 m) na minutę.

• Dwupołożeniowy wózek do pokonywania schodów ułatwia transport i załadunek, 
eliminując dodatkowy koszt zakupu kół załadunkowych.

• Dzięki wąskiemu profilowi maszyna mieści się w drzwiach łazienki.
• Uchwyty można ustawić na wymaganej wysokości, zapewniając wyważony transport
• W zestawie rękawice RIDGID® z PCW do czyszczenia odpływów oraz instrukcja 

obsługi.

Opcje maszyny – Power Feed
Nr  

katalogowy Nr  
modelu Opis

Waga

220 - 240 V funt. kg
61542 K-7500 Maszyna z końcówką 3⁄4" (20 mm) i standardowymi 

akcesoriami
150 86,2

61522 K-7500 Maszyna z końcówką 5⁄8" (16 mm) i standardowymi 
akcesoriami

149 67,8

61512 K-7500  
z C-24

Maszyna, akcesoria standardowe i sprężyna z rdzeniem 
wewnętrznym 5⁄8" (16 mm) x 100' (30,5 m)

233 106

61517 K-7500  
z C-100

Maszyna, akcesoria standardowe i sprężyna z rdzeniem 
wewnętrznym 3⁄4" (20 mm) x 100' (30,5 m)

272 123,7
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Kontrola nad sprężyną i jej sprawność –  
gdy narzędzie napotka mocną przeszkodę

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

60042 A-7534D Zespół bębna z końcówką 3⁄4" (20 mm) 31 14

61107 A-7558D Zespół bębna z końcówką 5⁄8" (16 mm) 30 13,6

60047 A-75DR Tylko bęben 20 9

60032 A-75PF System AUTOFEED 10 4,5

60037 Elementy dystansowe AUTOFEED

41992 Zestaw C-100 IC z narzędziami  
3⁄4" (20 mm) x 100' (30,5 m)

49032 — Zespół węża prowadzącego 
przedniego

3 1,3

41937 — Rękawice skórzane RIDGID do 
czyszczenia odpływów

1⁄2 0,2

70032 — Rękawice RIDGID do czyszczenia 
odpływów z PCW

1⁄2 0,2

59360 A-3 Skrzynka narzędziowa 5 2,3

uncje g
31487 A-7570 5⁄8" Łącznik naprawczy (16 mm) 11⁄2 43
92805 A-6582 5⁄8" Łącznik wewnętrzny 16 mm 1 28
92810 A-6583 Złącze żeńskie 5⁄8" (16 mm) 2 57
31492 A-7571 Łącznik naprawczy 3⁄4" (20 mm) 2 57
92880 B-6840 Złącze męskie 3⁄4" (20 mm) 1 28
92885 B-6841 Złącze żeńskie 3⁄4" (20 mm) 2 57

SPRĘŻYNA I NARZĘDZIA Z SZYBKOZŁĄCZKĄ
Obrócić kołek o pół obrotu w dowolną stronę, aby szybko przyłączyć sprężynę lub narzędzia:

ZABLOKOWANE Znacznik "ZAMKNIĘTE" wyrównany z literą "L" wybitą na złączu ODBLOKOWANE Znacznik "OTWARTE" ustawiony naprzeciwko litery "L" wybitej na złączu

Złącze posiada kołek i sprężynę ze stali nierdzewnej; eliminuje konieczność stosowania punktaków, stojaków czy kołków rozporowych.

Szczelina na ostrze wkrętaka Znacznik (pozycja zablokowania) Szczelina na ostrze wkrętakaZnacznik (pozycja odblokowania)

Silnik zwalnia w miarę 
nabierania mocy
- Sygnały optyczne i dźwiękowe 

sygnalizują wzrost momentu 
obrotowego

- Zmniejszona prędkość 
obrotowa bębna zapewnia 
większą kontrolę

Sprężyna zaczepia się o 
rurkę prowadzącą łuku 
złożonego
- Opóźnia skręcenie sprężyny 

wewnątrz bębna

Sprężyna ściska się w 
kierunku bębna wewnętrznego.
- Zapewnia dodatkową siłę.
- Dodatkowe zabezpieczenie przed 

skręceniem sprężyny wewnątrz 
bębna.

W zwykłych warunkach 
roboczych

Przy dużym  
momencie  

obrotowym

Sprężyny z rdzeniem wewnętrznym (IC) 
Dobra giętkość i większa siła przepychania aż do końca sprężyny

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 Sprężyna IC 25' 
(7,6 m)

24 10,9

92465 C-26 Sprężyna IC 50' 
(15,2 m)

43 19,5

92470 C-27 Sprężyna IC 75' 
(22,9 m)

63 28,6

43647 C-24 Sprężyna IC 100' 
(30,5 m)

84 38,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 Sprężyna IC 25' 
(7,6 m)

30 13,9

92480 C-29 Sprężyna IC 50' 
(15,2 m)

60 27,2

41212 C-75 Sprężyna IC 75' 
(22,9 m)

93 42,5

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

122 55,3

Sprężyny z rdzeniem pustym

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27HC Sprężyna HC 75' 

(23 m)
523⁄4 23,9

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

701⁄2 32,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC Sprężyna HC 75' 

(23 m)
75 34,0

47432 C-100HC Sprężyna HC 
100' (30.5 m)

100 45,5

Prowadnice i końcówki

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

92555 T-458 Prowadnica 5⁄8" (16 mm) 
x 2' (50 mm)

2 0,85

92560 T-468 Prowadnica 3⁄4" (20 mm) 
x 2' (50 mm)

23⁄4 1,25

44122 — Końcówka 5⁄8" (16 mm), 
dł. 41⁄2" (114 mm)

21⁄2 1,13

44117 — Końcówka 3⁄4" (20 mm), 
dł. 6" (150 mm)

31⁄2 1,59

Narzędzia i zamienne noże – pasują do sprężyn 5⁄8" (16 mm) i 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 i C-100HC

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Zamienne

Tarcze Uchwyt
92485 T-403 Końcówka z nożem do 

syfonów, 3" (75 mm)
92835 92900

92490 T-404 Końcówka z nożem do 
syfonów, 31⁄2" (87 mm)

92840 92900

92495 T-406 Końcówka nożowa łopatkowa, 
13⁄4" (45 mm)

92850 92915

92500 T-407 Śruba do wyciągania  
29⁄16" (65 mm)

— —

92505 T-408 Końcówka nożowa pilasta,  
3" (75 mm)

92890 92915

51762 T-409 Wytrzymała śruba z kulką,  
13⁄4" (45 mm)

— —

92510 T-411 Końcówka nożowa podwójna, 
2" (50 mm)

92815 92905

92515 T-412 Końcówka nożowa podwójna, 
21⁄2" (65 mm)

92820 92905

92520 T-413 Końcówka nożowa podwójna, 
3" (75 mm)

92825 92910

92525 T-414 Końcówka nożowa podwójna, 
4" (110 mm)

92830 92910

92530 T-416 Końcówka nożowa podwójna, 
6" (150 mm)

92855 92910

92535 T-432 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 2" (50 mm)

92860 92895

92540 T-433 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 3" (75 mm)

92865 92895

92545 T-434 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 4" (110 mm)

92870 92895

92550 T-436 Końcówka nożowa  
z 3 ostrzami 6" (150 mm)

92875 92895
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Do linii odpływowych od 3⁄4" (20 mm) do 4" (110 mm)

• Kompaktowa, wszechstronna, profesjonalna maszyna. Obsługuje sprężyny o trzech 
różnych rozmiarach: 5⁄16" (8 mm), 3⁄8" (10 mm) i 5⁄8" (16 mm). Idealna, wszechstronna 
maszyna do czyszczenia odpływów zlewowych, prysznicowych i podłogowych. Waga 
poniżej 40 funtów (18 kg).

• Unikatowe, łatwe w użyciu sprzęgło natychmiastowego działania maksymalizuje 
możliwości kontroli przez operatora:

    – Po pociągnięciu uchwytu do dołu sprężyna obraca się z prędkością 400 obr/min.
    – Po zwolnieniu uchwytu sprężyna natychmiast się zatrzymuje.
• Korzysta z segmentów sprężyny 5⁄8" (16 mm), czyści linie o średnicy od 11⁄4 " (32 mm) 

do 4" (110 mm) i długości do 100' (30 m).
    – C-8 najlepsza do odpływów 11⁄4 " (32 mm) - 3" (75 mm).
    – C-9 najlepsza do odpływów 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
• Wyposażona w adapter A-17, obsługuje ciągłe odcinki o długości do 50' (15 m) 

sprężyny 5⁄16" (8 mm) lub 35' (11 m) sprężyny 3⁄8" (10 mm).
    – 5⁄16" (8 mm) najlepsza do linii od 3⁄4" (20 mm) do 11⁄2" (40 mm).
    – 3⁄8" (10 mm) najlepsza do linii od 11⁄4" (32 mm) do 2" (50 mm).
• Wyposażona w silnik 300 W.
• W zestawie rękawice RIDGID® do czyszczenia odpływów A-1 oraz instrukcja obsługi.

Maszyna segmentowa K-50

Zestaw sprężyny A-30 zawiera następujące elementy:
– Sześć segmentów C-8, sprężyna 71⁄2' (2,3 m) x 5⁄8" (16 mm) [45' (13,7 m)]. 
– Nośnik sprężyny A-10. 
– Śruba prosta T-201.
– Sprężyna z kulką T-202.
– Końcówka nożowa "C" T-205.
– Końcówka nożowa łopatkowa T-211.
– Kołek łączący A-13.
– Tylny wąż prowadzący A-14-6.
– Lewa rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów A-1.

Model K-50-8 ma następujące wyposażenie:
• Maszyna K-50.
• Adapter A-17-A z następującymi elementami: sprężyna 

śrubowa z kulką 25' (7,6 m) x 5⁄16" (8 mm) C-1.
• Adapter A-17-B z następującymi elementami: sprężyna 

śrubowa z kulką 35' (10,7 m) x 3⁄8" (10 mm) C-5.
• Rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów A-1.

Opcje maszyn
Nr  

katalogowy Nr  
modelu Opis

Waga

230 V funt. kg
11971 K-50 Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów A-1 37 16,8
11981 K-50-6 Maszyna z następującym wyposażeniem: 

– Adapter A-17-A 
– Zestaw sprężyny A-30

67 30,4

11991 K-50-7 Maszyna z następującym wyposażeniem: 
– Adapter A-17-B 
– Zestaw sprężyny A-30

74 33,6

12001 K-50-8 Maszyna z następującym wyposażeniem: 
– Adapter A-17-A 
– Adapter A-17-B 
– Zestaw sprężyny A-30

67 30,4
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Sprężyny

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Końcówka 
spiralna 

gruszkowa

62225 C-1 25' (7,6 m) ze 
śrubą z kulką

31⁄2 1,6

56782 C-1IC Rdzeń 
wewnętrzny 25' 
(7,6 m) ze śrubą 
z kulką

4 1,8

89400 C-21 50' (15,2 m) ze 
śrubą z kulką

7 3,2

Końcówka 
ruchoma

62235 C-2 25' (7,6 m) ze 
śrubą z końcówką 
ruchomą

31⁄2 1,6

56787 C-2IC Rdzeń 
wewnętrzny 25' 
(7,6 m) ze śrubą 
z końcówką 
ruchomą

4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) ze 
śrubą z końcówką 
ruchomą

7 3,2

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

62245 C-4 25' (7,6 m) ze 
złączem męskim

41⁄2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) ze 
śrubą z kulką

81⁄4 3,8

62260 C-6 35' (10,7 m) ze 
złączem męskim

81⁄4 3,8

96037 C-6IC 35' (10,7 m) IC ze 
złączem męskim

81⁄2 4,0

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

Strona

62265 C-7 Ciasny zwój 71⁄2' 
(2,3 m)

4 1,8

62270 C-8 Zwój uniwersalny 
71⁄2' (2,3 m)

3 1,4

51317 C-9 Zwój wytrzymały 
10' (3,1 m)

43⁄4 2,1

Zestawy sprężyn

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Kable Narzędzia i akcesoria

Waga

funt. kg

59365 A-30 Sześć 
segmentów: 
C-8, 5⁄8" x 
71⁄2' (45', 
13,7 m)

T-201 Śruba prosta 
T-202 Końcówka spiralna 
gruszkowa 
Końcówka nożowa "C" T-205 
T-211 Końcówka z nożem 
łopatkowym 
A-13 Kołek łączący 
A-10 Nośnik sprężyny 
Tylny wąż prowadzący A-14-6 
Lewa rękawica RIDGID do 
czyszczenia odpływów A-1

20 9,1

59370 A-30TW Sześć 
segmentów: 
C-7, 5⁄8" x 
71⁄2" (45', 
13,7m), 
ciasny zwój

Tak samo jak A-30 30 13,6

52962 A-40 Sześć 
segmentów: 
C-9, 5⁄8" x 10' 
(60', 18,3 m)

T-206 Śruba lejkowa 
Końcówka nożowa z 4 
ostrzami T-215 
Końcówka nożowa "C" T-231 
A-13 Kołek łączący 
A-10 Nośnik sprężyny 
Tylny wąż prowadzący 
A-14-10 
Lewa rękawica RIDGID do 
czyszczenia odpływów A-1

37 16,8

Adaptery

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

59250 A-17-A Adapter ze sprężyną 25' (7,6 m) x 
5⁄16" (8 mm) ze śrubą z kulką

8 3,6

59255 A-17-B Adapter ze sprężyną 35' (10,7 m) 
x 3⁄8" (10 mm) ze śrubą z kulką

13 5,9

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
59235 A-14-6 Tylny wąż prowadzący 6' (1,8 m) 5 2,3

84325 A-14-10 Tylny wąż prowadzący 10' (3 m) 7 3,2

59270 A-18 Zespół węża prowadzącego przedniego 9 4,1

59210 A-10 Nośnik sprężyny do sprężyn 90' (27 m) 
C-8, C-9

31⁄4 1,5

59205 A-1 Lewa rękawica RIDGID do czyszczenia 
odpływów

1⁄2 0,2

59295 A-2 Prawa rękawica RIDGID do czyszczenia 
odpływów

1⁄2 0,2

59230 A-13 Kołek łączący do sprężyny 5⁄8" (16 mm) 1⁄8 0,1

59450 A-3179 Zestaw szczęk K-50 11⁄2 0,7

Narzędzia – pasują do sprężyn 3⁄8" (10 mm) i 5⁄8" (16 mm) 
C-4, C-6, C-7, C-8 i C-9

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Wymienne 

ostrza
62990 T-201 Śruba prosta, dł. 5" (125 mm) —

62067 T-201A Elastyczna końcówka spiralna prosta —

62995 T-202 Śruba z kulką, śr. zewn. 11⁄8" (28 mm) —

63000 T-203 Śruba z kulką, śr. zewn. 7⁄8" (22 mm) —

54837 T-204 Końcówka nożowa "C" 1" (25 mm) 54832

63005 T-205 Końcówka nożowa "C" 13⁄8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Śruba lejkowa, dł. 3" (75 mm) – 

63015 T-207 Końcówka nożowa spiralna, 11⁄4" (32 mm) 97840

63020 T-208 Końcówka nożowa spiralna, 11⁄2" (40 mm) 97895

63025 T-209 Końcówka nożowa spiralna, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Końcówka nożowa łopatkowa, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Końcówka nożowa łopatkowa,  

13⁄8" (35 mm)
97825

63040 T-212 Końcówka nożowa łopatkowa,  
13⁄4" (44 mm)

92850

63045 T-213 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
1" (25 mm)

97795

63050 T-214 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
13⁄8" (35 mm)

97910

63055 T-215 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
13⁄4" (44 mm)

97915

63060 T-216 Wybijak łańcuchowy, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Końcówka ruchoma, dł. 4" (110 mm) —

63280 T-218 Szczotka, 3" (75 mm) —

63070 T-219 Szczotka, 21⁄2" (65 mm) —

63080 T-220 Szczotka, 2" (50 mm) —
63220 T-221 Szczotka, 11⁄2" (40 mm) —

55457 T-225 Końcówka spiralna wyciągająca —

52812 T-230 Końcówka nożowa "C", wytrzymała,  
2" (50 mm)

92815

52817 T-231 Końcówka nożowa "C", 21⁄2" (65 mm) 92820

52822 T-232 Końcówka nożowa "C", wytrzymała,  
3" (75 mm)

92835

48482 T-250 Zestaw narzędziowy zawiera: 
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

—
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Maszyna K-60SP-SE pokazana powyżej ma 
następujące wyposażenie:

• Maszyna K-60SP.
• Rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów A-1.
• Tylny wąż prowadzący A-60-12.
• Zestaw sprężyny A-62 zawiera następujące elementy:

– Nośnik sprężyny A-8.
– Pięć segmentów sprężyny C-10, 7⁄8" (22 mm), 

łącznie 75' (23 m).
• Zestaw sprężyny A-61 zawiera następujące elementy:

– Śruba prosta T-101.
– Śruba lejkowa T-102.
– Końcówka nożowa łopatkowa T-107.
– Śruba do wyciągania T-125.
– Końcówka nożowa typu "ząb rekina" T-150-1.
– Skrzynka narzędziowa A-3.
– Kołek łączący A-12.

Maszyna segmentowa 
K-60SP

Do linii odpływowych o średnicy od 11⁄4" (32 mm) do 6" (150 mm)
• Maszyna kompaktowa do czyszczenia w instytucjach, obiektach handlowych lub 

mieszkaniach. Idealna także dla operatorów pojazdów do opróżniania szamb. Na tyle 
mała, że zmieści się w ciasnych miejscach, a przy tym na tyle mocna, że usuwa trudne 
przeszkody.

• Idealna do czyszczenia dachowych kominów odprowadzających. Uchwyt z tyłu 
umożliwia łatwy transport po drabinach i na dachy.

• Unikatowe, łatwe w użyciu sprzęgło natychmiastowego działania maksymalizuje 
możliwości kontroli przez operatora.

    – Po popchnięciu uchwytu do dołu sprężyna obraca się ze stałą prędkością 600 obr/min.
    – Po zwolnieniu uchwytu sprężyna natychmiast się zatrzymuje.
• Łatwe w użyciu pokrętło regulacyjne umożliwia obracanie sprężyn o średnicy  

7⁄8" (22 mm) i 5⁄8" (16 mm). Regulacja w ciągu kilku sekund.
    – Sprężyna 7⁄8" (22 mm) (C-10) czyści linie od 2" (50 mm) do 6" (150 mm) na długości 

    150 stóp (46 m).
    – Sprężyna 5⁄8" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) czyści linie od 11⁄4" (32 mm) do 4" (110 mm) 

    na długości 125 stóp (38 m).

• Wystarczy wykręcić dwie śruby, aby uzyskać dostęp do zestawu szczęk na potrzeby 
czyszczenia lub wymiany. Wykręcenie tych samych śrub daje dostęp do napędu 
paskowego.

• Wyposażona w silnik 700 W.
• W zestawie rękawice RIDGID® do czyszczenia odpływów A-1 oraz instrukcja obsługi.

Opcje maszyn

Nr  
katalogowy Nr  

modelu Opis
Waga

220 - 240 V funt. kg

66467 K-60SP Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, kołkiem 
łączącym A-12 i tylnym wężem prowadzącym A-60-12

43 19,5

66472 K-60SP-SE Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, kołkiem 
łączącym A12 i tylnym wężem prowadzącym A-60-12, a także: 
zestawem narzędzi A-61, zestawem sprężyny A-62

107 48,5

94497 K-60SP-SE-A25 Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, 
zestawem narzędzi A-61, zestawem sprężyny A-62, sprężyną 
A-25 i zestawem narzędzi

123 56

66477 K-60 SE A30 Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia odpływów, tylnym 
wężem prowadzącym A-60-12, a także: zestawem narzędzi 
A-61, zestawem sprężyny A-62, zestawem sprężyny A-30

127 57,5

K-60SP-SE A25 z dodatkowym zestawem sprężyny A-25:
- 5 segmentów sprężyn C-8 (16 mm x 2,3 m).
- Nośnik sprężyny A-10.
- Śruba prosta T-201.
- Śruba lejkowa T-202.
- T-205 Końcówka nożowa "C" do tłuszczu.
- Kołek łączący A-13.
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Sprężyny i prowadnice

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga
funt. kg

7 ⁄8"
 (2

2 
m

m
)

Strona

62275 C-10 Zwój uniwersalny 
15' (4,6 m)

91⁄2 4,3

30007 T-127 Prowadnica 
syfonowa  
7⁄8" (22 mm)

2 0,9

25036 C-10 IC Sprężyna 15' z 
rdzeniem (4,6 m)

– –

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

Strona

51317 C-9 10' do ciężkich 
warunków* (3 m)

5 2,2

62270 C-8 Zwój 
uniwersalny*  
71⁄2' (2,3 m)

3 1,4

62265 C-7 Ciasny zwój*  
71⁄2' (2,3 m)

4 1,8

25046 C-8 IC Sprężyna 71⁄2' z 
rdzeniem (2,3 m)

– –

*Narzędzia do sprężyn C-7, C-8 i C-9, patrz strona 12.25.

Zestawy sprężyn i zestaw narzędzi

Nr 
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
61630 A-62 Standardowy zestaw sprężyn do – 

K-60-SE, zawartość zestawu: 
-  Pięć odcinków sprężyny C-10,  

7⁄8" (22 mm) x 15' (4,6 m) 
– A-8 Kosz do transportu sprężyn

43 19,5

61625 A-61 Standardowe narzędzie 
Zestaw do K-60-SE, zawartość 
zestawu:
–T-101 Końcówka spiralna prosta
–T-102 Śruba lejkowa
–T -107 Końcówka z nożem 

łopatkowym
– Śruba do wyciągania T-125
– T-150-1 Końcówka nożowa typu 

„ząb rekina”
– Skrzynka narzędziowa A-3
–A-12 Kołek łączący

8 3,6

94492 A-25 Zestaw sprężyny 5⁄8" (16 mm) 
zawiera: 
  Pięć segmentów sprężyny C-8, 5⁄8" 
(16 mm) x 71⁄2" (2,3 m) o długości 
37.5' (11,5 m)
–A-10 Nośnik sprężyny
–T-201 Końcówka spiralna prosta
– T-202 Końcówka spiralna 

gruszkowa
– Końcówka nożowa "C" T-205
–A-13 Kołek łączący

18 8,2

59365 A-30 Standardowy zestaw sprężyn do 
K-60 SE A30, zawartość zestawu:
-  Sześć segmentów sprężyny 
C-8, 5⁄8" (16 mm) x 71⁄2" (2,3 m), 
długość 45' (13,8 m) 

- A-10 Nośnik sprężyny
- T-201 Końcówka spiralna prosta
-  T-202 Końcówka spiralna 
gruszkowa

- Końcówka nożowa "C" T-205
-  T-211 Końcówka z nożem 
łopatkowym

-  A-1 Rękawica jednopalcowa na 
lewą dłoń

-  A-14-6 Wąż prowadzący tylny o 
długości 1,8 m

- A-13 Kołek łączący

27 12,2

Narzędzia – pasują do sprężyny segmentowej 7⁄8" (C-10)

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Wymienne 

ostrza
62850 T-101 Końcówka spiralna prosta —

62855 T-102 Śruba lejkowa —

27642 T-125 Końcówka spiralna wyciągająca —

62860 T-103 Końcówka nożowa pilasta, 21⁄2" (65 mm) 98070

62865 T-104 Końcówka nożowa "H", 21⁄2" (65 mm) 97800

62870 T-105 Końcówka nożowa do tłuszczu,  
21⁄2" (65 mm)

97920

62875 T-106 Końcówka nożowa do tłuszczu,  
31⁄2" (89 mm)

97925

62880 T-107 Końcówka nożowa łopatkowa,  
13⁄4" (45 mm)

92850

62915 T-109 Końcówka nożowa spiralna pilasta,  
11⁄2" (45 mm)

97930

62920 T-110 Końcówka nożowa spiralna pilasta,  
21⁄4" (57 mm)

97935

62925 T-111 Końcówka nożowa spiralna pilasta,  
3" (75 mm)

92890

62930 T-112 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
13⁄4" (45 mm)

97915

62935 T-113 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
3" (75 mm)

97940

62940 T-114 Końcówka łańcuchowa 97985

98050 T-150 Końcówka nożowa typu "ząb rekina"  
3" (75 mm) i 4" (110 mm)

Patrz poniżej

98055 T-150-1 Końcówka nożowa typu "ząb rekina",  
nóż 3" (75 mm)

98005

98060 T-150-2 Końcówka nożowa typu "ząb rekina",  
nóż 4" (110 mm)

98010

54842 T-141 Końcówka nożowa 11⁄2" (40 mm) —

54852 T-142 Końcówka nożowa 21⁄2" (65 mm) —

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
59360 A-3 Skrzynka narzędziowa 5 2,3

59205 A-1 Lewa rękawica RIDGID do czyszczenia 
odpływów

1⁄2 0,2

59295 A-2 Prawa rękawica RIDGID do czyszczenia 
odpływów

1⁄2 0,2

59225 A-12 Kołek łączący do sprężyn 7⁄8" (22 mm) 1⁄8 0,1

59230 A-13 Kołek łączący do sprężyny 5⁄8" (16 mm) 1⁄8 0,1

61615 A-60-12 Tylny wąż prowadzący 12' (3,7 m) do K-60 12 5,5

76575 A-60-16 Tylny wąż prowadzący 16' (4,9 m) do K-60 151⁄2 7,0

59445 A-5 Smarownica ciśnieniowa 1⁄2 0,2

59470 A-8 Nośnik sprężyny 
(mieści sprężynę 75' (23 m)  
7⁄8" (22 mm)/C-10)

51⁄2 2,5

59210 A-10 Nośnik sprężyny 
(mieści sprężynę 45' (14 m)  
7⁄8" (22 mm)/C-10) 
(mieści sprężynę 90' (27 m)  
5⁄8" (16 mm)/C-7, C-8, C-9)

31⁄2 1,5

59425 A-36 Wózek do transportu sprężyn 15 6,8

65687 – Zamienny zestaw szczęk K-60SP 3⁄4 0,3

Narzędzia z końcówką z węglika spiekanego (do zatorów cementowych)
Nr  

katalogowy Opis

67132 Do sprężyny 5⁄8" (16 mm) o szerokości 3⁄4" (19 mm)

67137 Do sprężyny 5⁄8" (16 mm) o szerokości 1" (25 mm)

67142 Do sprężyny 7⁄8" (22 mm) o szerokości 1" (25 mm)

Do sprężyn 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 i C-46 oraz wszystkich sprężyn IW

PODŁĄCZANIE 
NARZĘDZIA

ZSUNĄĆ RAZEM

ODŁĄCZANIE NARZĘDZIA

WSUNĄĆ KLUCZ ROZDZIELAJĄCY
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Model K-1500A SE pokazany powyżej ma następujące 
wyposażenie:

• Maszyna K-1500 oraz:
• Siedem segmentów sprężyny 11⁄4" (C-11), 

łącznie 105' (32 m).
• Dwa nośniki sprężyn A-8.
• Zestaw narzędzi zawiera następujące elementy:

– Śruba prosta T-1.
– Końcówka nożowa typu "ząb rekina" T-50-1.
– Śruba lejkowa T-3.
– Śruba do wyciągania T-6.
– Końcówka nożowa do tłuszczu T-8.
– Skrzynka narzędziowa A-3.
– Końcówka nożowa pilasta T-13.

Maszyna segmentowa 
K-1500SP

Do linii odpływowych i kanalizacyjnych o średnicy od 2" (50 mm) do  
10" (250 mm)
• Najlepsza maszyna do kompleksowego czyszczenia linii kanalizacyjnych i odpływowych. 

Jedna osoba może łatwo usunąć najcięższe przeszkody – w pomieszczeniach i na 
zewnątrz. Szybkie czyszczenie umożliwia szybsze i lepsze wykonanie pracy.

• Unikatowe, łatwe w użyciu sprzęgło natychmiastowego działania maksymalizuje 
możliwości kontroli przez operatora:

    – Po pociągnięciu uchwytu do dołu sprężyna obraca się ze stałą prędkością 600 obr/min.
    – Po zwolnieniu uchwytu sprężyna natychmiast się zatrzymuje.
• Możliwość przewiezienia na miejsce pracy – szybka konfiguracja i czyszczenie.
• Wyposażona w łatwe w obsłudze segmenty o długości 15 stóp (4,6 m) sprężyny  

11⁄4" (32 mm) do przepychania linii o średnicy od 3" (75 mm) do 10" (250 mm) i długości 
do 300' (91 m).

• Łatwa wymiana szczęk sprzęgłowych pozwala przystosować K-1500 do przesuwania 
segmentów o długości 15 stóp (4,6 m) sprężyny 7⁄8" (22 mm) przez linie o średnicy od 
2" (50 mm) do 4" (110 mm) i długości do 175' (53 m).

• Wyposażona w silnik 1500 W i wytrzymały przełącznik obrotowy.
• Solidne koła 10" na łożyskach kulkowych.

Opcje maszyny – Rama A
Nr  

katalogowy Nr  
modelu Opis

Waga

115 V-60 Hz 240 - 50 Hz funt. kg

45302 45312 Tylko  
K-1500A

Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia 
odpływów A-1, kołkiem łączącym A-12 i tylnym 
wężem prowadzącym A 34-12

132 60

45307 45317 K-1500A SE Maszyna z rękawicą RIDGID do czyszczenia 
odpływów A-1, kołkiem łączącym A-12 i tylnym 
wężem prowadzącym A-34-12, a także zestawem 
narzędzi SE (patrz poniżej)

254 115

Zestawy sprężyn i zestaw narzędzi

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
61630 A-62 Zestaw sprężyny 7⁄8" (22 mm) W zestawie

–  Pięć segmentów C-10, sprężyna 7⁄8" (22 mm) x 
15' (4,6 m) 

–A-8 Nośnik sprężyny

43 19,5

61625 A-61 Zestaw sprężyny 7⁄8" (22 mm) W zestawie
– Śruba prosta T-101 
– T-102 Śruba lejkowa 
– T-107 Końcówka z nożem łopatkowym 
– Śruba do wyciągania T-125 
– T-150-1 Końcówka nożowa typu "ząb rekina" 
– Skrzynka narzędziowa A-3 
– A-12 Kołek łączący

8 3,6

Sprężyny K-1500SP, narzędzia i akcesoria – patrz strony 12.24-12.25.

Po załączeniu sprzęgła sprężyna 
obraca się

Po zwolnieniu uchwytu sprężyna 
natychmiast się zatrzymuje

Sprzęgło natychmiastowego działania
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Wymiary maszyny:

Szerokość między kołami: 26" (66 cm)
Długość z podstawą nożną: 28" (71 cm)
Wysokość od podłoża do wierzchołka uchwytu: 38" (97 cm)
Odległość od tyłu uchwyt do czoła: 49" (124 cm)
Wysokość od podłoża do powierzchni obudowy: 27" (69 cm) 

Maszyna segmentowa 
K-1500G

Model K-1500G z C-14 pokazany powyżej

Rura prowadząca do włazów 
A-17

Umożliwia regulację w zakresie od 
7' (2,1 m) do 12' (3,7 m), obsługuje 
spirale i szybko blokuje się na 
miejscu.

Do linii odpływowych/kanalizacyjnych o średnicy od 2" (50 mm) do  
10" (250 mm)
• Silnik benzynowy sprawia, że model K-1500G dobrze sprawdza się przy czyszczeniu 

linii w odległych lokalizacjach, gdzie zasilanie elektryczne nie jest dostępne. Maszyna 
szybko przebija blokady.

• Unikatowe, łatwe w użyciu sprzęgło natychmiastowego działania maksymalizuje 
możliwości kontroli przez operatora.

    – Przy pociągnięciu za uchwyt sprężyna obraca się z prędkością 600 obr/min.
    – Po zwolnieniu uchwytu sprężyna natychmiast się zatrzymuje.
• Na wyposażeniu sprężyna 11⁄4" (32 mm) do czyszczenia linii o średnicy od 3" (75 mm) 

do 10" (250 mm) na odległości 300 stóp (92 m).
• Silnik benzynowy 6 KM napędza sprężynę poprzez przekładnię czterobiegową. 

Pozwala operatorowi zmieniać prędkość obrotową sprężyny odpowiednio do 
zastosowania. Prędkości do przodu 333, 425 i 500 obr/min oraz prędkość do tyłu 250 
obr/min.

• Niski wózek czterokołowy pozwala łatwo dowieźć maszynę na miejsce pracy. Chroni 
maszynę przez przewróceniem i możliwym rozlaniem paliwa.

• W zestawie rękawice RIDGID® do czyszczenia odpływów A-1 oraz instrukcja obsługi.

Opcje maszyn

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
44587 K-1500G Sama maszyna z rękawicami RIDGID do czyszczenia odpływów A-1, 

kołkiem łączącym A-12, tylnym wężem prowadzącym A-34-10 i 
zestawem szczęk A-369-X 1¼" (32 mm)

190 86,4

48462 K-1500G 
z C-14

Maszyna z wyposażeniem standardowym, obejmującym: 
– Dziesięć segmentów sprężyny C-14, łącznie 150 stóp (45,7 m) 
– Trzy nośniki sprężyn A-8 
– Lewa rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów A-1 
– Kołek łączący A-12 
– Tylny wąż prowadzący A-34-12 
– Klucz sześciokątny A-2864 
– Klucz sześciokątny A-3516 
– Skrzynka narzędziowa A-3 
– Śruba prosta T-2 do pracy w ciężkich warunkach 
– Śruba lejkowa T-4 do pracy w ciężkich warunkach 
– Śruba do wyciągania T-6 
– Końcówka nożowa do tłuszczu T-8 
– Końcówka nożowa pilasta T-13 
– Końcówka nożowa typu "ząb rekina" T-50

350 159

Sprężyny K-1500G, narzędzia i akcesoria – patrz strony 12.24-12.25.
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Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
59470 A-8 Nośnik sprężyny  

60 stóp (18 m) 
Zakres średnic rur:  
11⁄4" (32 mm)

51⁄2 2,5

59475 A-9 Nośnik sprężyny  
150 stóp (45,7 m) 
Zakres średnic rur:  
11⁄4" (32 mm)

14 6,4

59415 A-34-10 Tylny wąż prowadzący  
10 stóp (3,1 m)

133⁄8 6,2

59395 A-34-12 Tylny wąż prowadzący  
12 stóp (3,7 m)

20 9,1

59400 A-34-16 Tylny wąż prowadzący  
16 stóp (4,9 m)

261⁄2 12,0

59300 A-20 Przedni wąż prowadzący 
8 stóp (2,4 m)

25 11,4

59205

59295

A-1

A-2

Lewa rękawica 
RIDGID do czyszczenia 
odpływów 
Prawa rękawica 
RIDGID do czyszczenia 
odpływów

1⁄2 

1⁄2

0,2

0,2

59360 A-3 Skrzynka narzędziowa 5 2,3

59225 A-12 Klucz rozdzielający 
połączenia

1⁄8 0,1

59440 A-4 Łyżka syfonowa  
30" (76 cm)

13⁄4 0,8

59240 A-17 Rura prowadząca 
sprężynę w studzience

23 10,4

59320 A-369X Zestaw szczęk 
zamiennych 11⁄4" (32 mm)

3⁄4 0,3

Sprężyny, prowadnice i zestawy sprężyn

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Opis
Waga

funt. kg

7 ⁄8"
 (2

2 
m

m
) Strona

62275 C-10 Zwój uniwersalny 
15' (4,6 m) wymaga 
zestawu szczęk A-368-X

91⁄2 4,3

Strona
25036 C-10 IC Sprężyna z rdzeniem 

wewnętrznym  
15' (4,6 m) wymaga 
zestawu szczęk A-368-X

10 4,5

11 ⁄4"
 (3

2 
m

m
)

Strona
62280 C-11 Standardowy zwój 

uniwersalny 15' (4,6 m). 
Skok 3⁄8" (10 mm). Nadaje 
się do czyszczenia 
syfonów 4" (110 mm) i 
linii 3" (75 mm) -  
8" (200 mm)

16 7,3

Strona
25046 C-11IC Sprężyna z rdzeniem 

wewnętrznym 15' (4,6 m) 

Strona
62285 C-12 Zwój 15' (4,6 m) do 

pracy w bardzo ciężkich 
warunkach. 
Skok 3⁄8" (10 mm). 
Zalecany do długich 
odcinków 4" (110 mm) -  
10" (250 mm), bez 
syfonów 4" (110 mm)

19 8,6

Strona
62295 C-14 Zwój ekstra-elastyczny 

15' (4,6 m). 
Skok 1⁄2" (13 mm). 
Zalecany do linii 3"  
(75 mm) - 10" (250 mm) z 
otworem wyczystkowym, 
bez syfonów 4" (110 mm)

16 6,8

Strona
 62300 C-15 Zwój ekstra-elastyczny 

15' (4,6 m). 
Skok 1⁄2" (13 mm). 
Zalecany do linii  
3" (75 mm) - 6" (150 mm), 
nadaje się do syfonów

12 5,5

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

23⁄4 1,2

W celu przystosowania K-1500 do odcinka 7⁄8" (22 mm) sprężyna wymaga 
zestawu narzędzi A-368X (Nr kat. 59325) i zestawu spiral 7⁄8" (22 mm).

Maszyny segmentowe K-1500SP i K-1500G
Sprężyny, narzędzia i akcesoria
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Narzędzia – pasują do sprężyny segmentowej 11⁄4" (32 mm) (C-11, C-12, C-14 i C-15)

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Wymienne 

ostrza
62840 T-1 Końcówka spiralna prosta —

618 00 T-2 Końcówka spiralna gruszkowa do dużych obciążeń —

63105 T-3 Końcówka spiralna stożkowa —

61790 T-4 Śruba lejkowa do pracy w ciężkich warunkach —

63190 T-5 Końcówka spiralna prosta do wyciągania —

63195 T-6 Śruba do wyciągania lejka przy pracy maszyny na biegu wstecznym —

63200 T-7 Śruba hakowa —

63205 T-8 Końcówka nożowa do tłuszczu, 21⁄2" (65 mm) 97920

63210 T-9 Końcówka nożowa do tłuszczu, 31⁄2" (89 mm) 97925

62845 T-10 Końcówka nożowa do tłuszczu, 41⁄2" (114 mm) 97865

59480 T-11 Końcówka nożowa "H", 21⁄2" (65 mm) 97800

59485 T-12 Końcówka nożowa "H", 31⁄2" (89 mm) 97945

61970 T-13 Końcówka nożowa pilasta, 21⁄2" (65 mm) 98070

61975 T-14 Końcówka nożowa pilasta, 31⁄2" (89 mm) 98075

61770 T-15A Kocówka nożowa rozszerzana, 4" - 6" (110 - 150 mm) 62970

61825 T-15B Kocówka nożowa rozszerzana, 6" - 8" (150 - 200 mm) 62980

61960 T-16 Końcówka nożowa spiralna listwowa, 4" (110 mm) 97855

61850 T-17 Końcówka nożowa spiralna listwowa, 6" (150 mm) 97955

61855 T-18 Końcówka nożowa spiralna listwowa, 8" (200 mm) 97960

59625 T-21 Końcówka nożowa spiralna pilasta, 21⁄2" (65 mm) 97965

63075 T-23 Końcówka nożowa spiralna pilasta, 3" (75 mm) 97970

63085 T-23 Końcówka nożowa spiralna pilasta, 4" (110 mm) 97850

59765 T-24 Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 21⁄2" (65 mm) 97940
59770 T-25 Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 31⁄2" (89 mm) 97975
59775 T-26 Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 41⁄2" (114 mm) 97805
59780 T-26A Końcówka nożowa z 4 ostrzami, 51⁄2" (140 mm) 97980

63110 T-31 Wybijak łańcuchowy, do rur 3"- 4" (75 - 110 mm) 97985

63115 T-32 Wybijak łańcuchowy, do rur 6" (150 mm) 97990

63120 T-33 Wybijak łańcuchowy, do rur 8" (200 mm) 97995

63145 T-38 Szczotka, 11⁄2" (40 mm) —
63150 T-39 Szczotka, 2" (50 mm) —
63155 T-40 Szczotka, 21⁄2" (65 mm) —
63160 T-41 Szczotka, 3" (76 mm) —
63165 T-42 Szczotka, 31⁄2" (89 mm) —
63170 T-43 Szczotka, 4" (110 mm) —
63175 T-44 Szczotka, 41⁄2" (114 mm) —
63240 T-45 Szczotka, 5" (127 mm) —
63180 T-46 Szczotka, 51⁄2" (140 mm) —
63145 T-47 Szczotka, 6" (150 mm) —
98030 T-50 Trzy noże 3" - 4" - 5" (75 - 110 - 127 mm) Patrz poniżej
98035 T-50-1 Końcówka nożowa typu "ząb rekina", 3" (75 mm) 98005
98040 T-50-2 Końcówka nożowa typu "ząb rekina", 4" (110 mm) 98010
98045 T-50-3 Końcówka nożowa typu "ząb rekina", 5" (127 mm) 98015
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Maszyna prętowa K-1000 Do linii odpływowych/kanalizacyjnych o średnicy od 8" (200 mm)  
do 24" (600 mm)
• Wytrzymała, kompaktowa maszyna, odpowiednia do przepychania prostych linii 

głównych w urzędach miejskich, uniwersytetach, instytucjach i w przemyśle. Przesuwa 
segmentowe pręty kanalizacyjne przez długie, proste odcinki rur o większej średnicy – 
do 500 stóp (150 m).

• Wyposażona w silnik benzynowy 6 KM i przekładnię działającą do przodu/do tyłu.  
Pręt obraca się z prędkością 133 obr/min w przód i w tył przy pełnym otwarciu 
przepustnicy.

• Przepustnica sprężynowa jest obsługiwana ręką. Zmienia prędkość obrotową pręta 
w zakresie. Po zwolnieniu przepustnicy przywraca obroty jałowe silnika i rozłącza 
sprzęgło.

• Regulowany ogranicznik momentu obrotowego minimalizuje możliwość załamania 
prętów i wystąpienia nadmiernych momentów obrotowych w układzie przeniesienia 
napędu.

• Duże koła 10" (250 mm) na ramie optymalizują transport.

Opcje maszyn

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
59175 K-1000 Maszyna prętowa, w zestawie: 

– Człon napędzający pręt B-3542 
– Człon napędzający narzędzie A-2704 
– Kołek napędzający A-3567 
– Obrotnik pręta R-0 
– Adapter momentu obrotowego A-4558 
– Kołek łączący A-12 
– Lewa rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów A-1 
– Prawa rękawica RIDGID do czyszczenia odpływów A-2

160 75

84295 K-1000 Maszyna prętowa, taka jak powyżej, a dodatkowo: 
–  20 segmentów A-2475, pręt 5⁄16" (8 mm), łącznie 

100 stóp (30 m) 
– Końcówka nożowa T-300 z głowicą lancową 
– Śruba T-317 
– Końcówka zbierająca T-326

210 95

Pręty

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
60355 A-2474 Lity pręt segmentowy 3' (0,9 m), w zestawie: 

Złącze męskie R-1 i żeńskie R-2
11⁄4 0,6

60360 A-2475 Lity pręt segmentowy 5' (1,5 m), w zestawie: 
Złącze męskie R-1 i żeńskie R-2

13⁄4 0,8

60365 A-2476 Lity pręt segmentowy 10' (3,0 m), w 
zestawie: 
Złącze męskie R-1 i żeńskie R-2

3 1,4
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Narzędzia

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
62045 T-300 Końcówka z nożem włóczniowym 17⁄8 0,8

62050 T-301 Końcówka z korkociągiem z pręta 
okrągłego, 11⁄2" (40 mm)

11⁄4 0,6

62055 T-302 Korkociąg okrągły, 2" (50 mm) 11⁄2 0,7

62060 T-303 Korkociąg okrągły, 21⁄2" (65 mm) 13⁄4 0,8
62065 T-304 Korkociąg okrągły, 3" (75 mm) 13⁄4 0,8
62075 T-306 Korkociąg podwójny, 3" (75 mm) 21⁄4 1,0

62080 T-307 Korkociąg podwójny, 4" (110 mm) 21⁄2 1,1

62085 T-308 Korkociąg podwójny, 5" (125 mm) 23⁄4 1,2
62090 T-309 Korkociąg kwadratowy, 3" (75 mm) 21⁄4 1,0

62095 T-310 Korkociąg kwadratowy, 4" (110 mm) 21⁄2 1,1

62100 T-311 Korkociąg kwadratowy, 5" (125 mm) 31⁄4 1,5

62105 T-312 Korkociąg kwadratowy, 6" (150 mm) 33⁄4 1,7

62370 T-313 Korkociąg kwadratowy, 8" (200 mm) 61⁄2 3,0

62375 T-314 Korkociąg kwadratowy, 10" (250 mm) 71⁄2 3,4

62110 T-316 Śruba, 3" (75 mm) 3 1,4
62115 T-317 Śruba, 4" (110 mm) 31⁄2 1,5

62120 T-318 Śruba, 5" (125 mm) 41⁄2 2,0

62125 T-319 Śruba, 6" (150 mm) 5 2,3

62385 T-320 Śruba, 8" (200 mm) 81⁄2 3,9

62390 T-321 Śruba, 10" (250 mm) 91⁄2 4,3

62140 T-326 Końcówka zbierająca 1 0,5

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg
59835 K-10 Kompletny zestaw 

szybkozłączek prętowych: 
po jednej R-1 i R-2

3⁄8 0,2

59560 R-1 Wewnętrzna złączka pręta 1⁄4 0,1

59555 R-2 Zewnętrzna złączka pręta 1⁄8 0,1

61875 R-7 Wewnętrzna złączka 
narzędzia, łączy adapter 
narzędzia z narzędziem

1⁄2 0,2

61885 R-8 Zewnętrzna złączka 
narzędzia, łączy narzędzie z 
adapterem narzędzia

1⁄2 0,2

60700 A-2704 Adapter do narzędzi, 
zawiera złączki R-2 i R-7

21⁄4 1,0

62170 B-3542 Uchwyt pręta do K-1000 33⁄8 1,5

62815 R-O Obrotnik pręta, służący do 
ręcznego obracania prętów 
na krótkich odcinkach

31⁄4 1,5

59205 A-1 Lewa rękawica RIDGID do 
czyszczenia odpływów

1⁄2 0,2

59295 A-2 Prawa rękawica RIDGID do 
czyszczenia odpływów

1⁄2 0,2

59360 A-3 Skrzynka narzędziowa 5 2,3

59225 A-12 Kołek łączący 1⁄8 0,1

Pręty, narzędzia do przetykania i akcesoria

• Szybkozłącza RIDGID® K-10 ułatwiają przetykanie rur w porównaniu do 
zwykłych złączy gwintowanych:
–  Aby połączyć pręty, wystarczy je wyrównać i zatrzasnąć, uzyskując 

trwałe połączenie (rys. 1 i 2). 
–  Aby rozłączyć, wystarczy wsunąć kołek łączący i rozsunąć złącza (rys. 3).

• Jeden kołek łączący zastępuje narzędzie montażowe i klucz wymagany 
do połączenia zwykłych złączy gwintowanych. Łatwe dodawanie prętów 
lub narzędzi. Brak masywnych bębnów.

• Zmień istniejące narzędzia i pręty w system szybkozłączy RIDGID:

–  Jedna para złączy R1 i R2 zastępuje jedno złącze gwintowane.
–  Standardowe nakrętki prętów z gwintem lewym i prawym mocują 

złącza R1 i R2 do istniejących prętów.
–  Złącza R-8 przystosowują każde narzędzie prętowe do systemu 

szybkozłączy.
–  A-2704 przystosowuje złącza prętów do złączy narzędzi większego 

rozmiaru.

• Pręty RIDGID spełniają specyfikacje ASTM-270.

• Sprężyny 11⁄4" (32 mm), narzędzia i akcesoria – patrz strona 12.24.

• Sprężyny 7⁄8" (22 mm), narzędzia i akcesoria – patrz strona 12.24.

Rys. 3

Rys. 2

Rys. 1

Krrr10

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

Do użytku z prętem zaleca się także poniższe wytrzymałe narzędzia do sprężyn

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis Ostrza 

zamienne
61800 T-2 Końcówka spiralna gruszkowa do 

dużych obciążeń
—

61790 T-4 Śruba lejkowa do pracy w ciężkich 
warunkach

—

63200 T-7 Śruba hakowa —

61960 T-16 Końcówka nożowa spiralna 
listwowa, 4" (110 mm)

97855

61850 T-17 Końcówka nożowa spiralna 
listwowa, 6" (150 mm)

97955

61855 T-18 Końcówka nożowa spiralna 
listwowa, 8" (200 mm)

97960

63085 T-23 Końcówka nożowa spiralna pilasta, 
4" (110 mm)

97850

59765 T-24 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
21⁄2" (65 mm)

97940

59770 T-25 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
31⁄2" (89 mm)

97975

59775 T-26 Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
41⁄2" (114 mm)

97805

59780 T-26A Końcówka nożowa z 4 ostrzami,  
51⁄2" (140 mm)

97980
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Do linii odpływowych o średnicy od 11⁄4" (32 mm) do 6" (150 mm)

Wodne przepychacze ciśnieniowe RIDGID® przeznaczone do czyszczenia odpływów. 
Bardzo elastyczny, lekki wąż przebija się przez szlam, mydło i tłuszcz. Przy odciąganiu 
węża myje on linię, spłukując zanieczyszczenia i przywracając pełną wydajność linii 
odpływowych ze swobodnym przepływem.

Mocny: rzeczywiste ciśnienie robocze 1160 psi (80 bar) i przepływ 4 GPM (15 l) 
pozwalają szybko, skutecznie przepychać linie.

Łatwy w użyciu: pędnik przepycha wąż przez linię. Wystarczy wsunąć wąż w odpływ.

Działanie impulsowe: aktywacja działania impulsowego w modelu KJ-1590 pozwala 
łatwo pokonywać trudne łuki i syfony.

Przenośne: wózek z wytrzymałymi kołami pozwala niezmiernie łatwo przewieźć 
maszynę na miejsce pracy.

Wszechstronne: opcjonalny zestaw do mycia wysokociśnieniowego umożliwia 
czyszczenie sprężyn, narzędzi i innego silnie zabrudzonego oprzyrządowania.

• Silnik o dużej mocy 2,2 kW z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
• Pompa 3-nurnikowa o działaniu impulsowym.
• Wygodne przechowywanie sprężyny.
• Podwójne przyłącze wlotowe z męskim złączem węża ogrodowego.
• Filtr wlotowy, zawór zwrotny i zawór zasilający.
• Wytrzymały bęben stalowy z wężem o średnicy 1⁄4" (złącze 1⁄4") i długości 20 m.

Maszyna elektryczna do 
wysokociśnieniowego  
przepychania wodą KJ-1590 II

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu

Zakres 
średnic, 

mm
Opis

Waga

funt. kg
35511 KJ-1590 II 50 - 150 Silnik 230 V 

Zestaw standardowy KJ-1590:  
– Dysza napędu 58436 1⁄4" 
– Dysza penetrująca 58446 1⁄4" 
– Wąż 20 m x 1⁄4"

115 52
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Dysze
Dysza napędu

Dysza uniwersalna, która dobrze sprawdza się 
w większości zastosowań. Posiada trzy pędniki 
zwrotne, zapewniające maksymalną siłę 
strumienia przy przepychaniu długich odcinków.

Dysza penetrująca

Dysza penetrująca z dodatkowym strumieniem 
skierowanym do przodu, który rozsadza zatory z 
lodu lub szlamu. Trzy strumienie skierowane do 
tyłu zapewniają odrzut.

Dysza z końcówką ruchomą

Umożliwia wężowi maszyny ciśnieniowej 
pokonywanie kolanek i syfonów. Trzy pędniki 
zwrotne zapewniają odrzut.

Dysza obrotowa

Działanie obrotowe pozwala oczyścić całą 
powierzchnię wewnętrzną rury. Trzy strumienie 
skierowane do tyłu zapewniają odrzut.

Wyposażenie pomocnicze

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis 

Waga

funt. kg
87696 – Zestaw do mycia wysokociśnieniowego 5.7 2,6
87706 – Zestaw do mycia wysokociśnieniowego  

z zasysaniem mydła
6.2 2,8

62887 –    Zestaw do czyszczenia ciśnieniowego  
(łącznie Wąż)

– –

64702 – Mycie wysokociśnieniowe (tylko lanca) – –
48157 – Zawór nożny – –
87716 – Wąż przedłużający 1⁄8", 15 m* 3.5 1,6
87726 – Wąż przedłużający 1⁄8", 25 m* 5.7 2,6
87736 – Wąż przedłużający 1⁄4", 15 m* 3.3 1,5
87746 – Wąż 1⁄4" 20 m 7.1 3,2
87756 – Wąż 1⁄4" 45 m 15.4 7,0
48367 – Zestaw zimowy – –
66732 –    Wąż z szybkozłączkami (połączenie bębna z 

zaworem nożnym)
– –

58436 – Dysza napędu 1⁄4" NPT pasuje do węża 1⁄4" – –
58446 – Dysza penetrująca 1⁄4" NPT pasuje do węża 1⁄4" – –
58416 – Dysza obrotowa 1⁄4" NPT pasuje do węża 1⁄4" – –
58426 – Wytrzymała dysza 1⁄4" NPT pasuje do węża 1⁄4" – –
47542 – Narzędzie do czyszczenia dysz – –
64802 – Dysza napędu 1⁄8" NPT pasuje do węża 1⁄8" – –
64807 – Dysza penetrująca 1⁄8" NPT pasuje do węża 1⁄8" – –
64812 –    Dysza z końcówką ruchomą 1⁄8" NPT pasuje 

do węża 1⁄8"
– –

* Węże to podłącza się na końcu Te węże podłączane są do końca standardowego węża z 
końcówką KJ-1590 II. Do rur o średnicy 30 - 75 mm należy stosować wąż 1⁄8". 
Do rozmiaru 50 - 150 mm używać węża 1⁄4".
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Maszyna do 
wysokociśnieniowego  
przepychania wodą KJ-2200

Model KJ-2200-C

Model KJ-2200

Do linii odpływowych o średnicy od 11⁄4" (32 mm) do 6" (150 mm)
Ta maszyna przepycha bardzo giętki wąż przez linie 11⁄4" (32 mm) to 6" (150 mm), 
przebijając się przez szlam, mydło i tłuszcz. Podczas wyciągania węża linia jest 
ciśnieniowo przemywana, co powoduje wypłukanie osadów oraz przywrócenie pełnej 
drożności linii odpływowych.

• Mocna: rzeczywiste ciśnienie robocze wynoszące 2200 psi (150 bar) i przepływ 
2.4 GPM (9 l/min) umożliwia szybkie, skuteczne czyszczenie linii.

• Łatwa w użyciu: pędnik przepycha wąż przez linię. Wystarczy wsunąć wąż w 
odpływ.

• Działanie impulsowe: aktywacja działania impulsowego w modelu KJ-2200 
umożliwia łatwe przechodzenie przez trudne łuki i syfony.

• Przenośna: opcjonalny wózek modelu H-30 przemieszcza maszynę i wąż na miejsce 
pracy. Maszynę można szybko, w ciągu kilku sekund, zdjąć z wózka, co jest przydatne 
w przypadku trudno dostępnych odpływów, prac w pomieszczeniach zamkniętych i 
magazynowania w odległych miejscach.

• Wygodna: wyposażenie standardowe obejmuje zawór nożny FV-1. Dzięki 
niemu obsługa w terenie i w pomieszczeniach jest łatwa i bezpieczna. Działanie 
wysokociśnieniowe kontroluje się przy odpływie, z możliwością pozstawienia maszyny 
na zewnątrz.

• Jakość i niezawodność: pompa trójrzędowa z odporną na korozję, kutą głowicą 
mosiężną. Zmniejszona liczba złączek, węży i części minimalizuje nieszczelności i 
przestoje.

• Wszechstronna: opcjonalny zestaw myjki wysokociśnieniowej czyści sprężyny, 
narzędzia i inny mocno zanieczyszczony sprzęt.

• Nowi i ulepszony silnik benzynowy z rozrusznikiem mechanicznym 6.5 KM jest łatwy 
w rozruchu. Cechy: przełącznik wł./wył., regulatory ssania i przepustnicy, łatwo 
dostępny wlew oleju i bagnet.

Opcje maszyn

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg

63877 KJ-2200 Maszyna impulsowa do wysokociśnieniowego 
przepychania wodą KJ-2200 
– Dysze H-61, H-62 i H-64 1⁄8" NPT 
– Dysze H-71 i H-72 1⁄4" NPT 
– Wąż syfonowy 75' x 3⁄16" 
– Zawór nożny FV-1 
– Narzędzie do czyszczenia dysz 
– Wąż do lancy myjki H-1235 1⁄2" x 35' (10,7 m)

65 29,5

63882 KJ-2200-C Powyżej z: 
– Wózkiem H-30 
– Wężem strumienia wody 110' (33 m) x 1⁄4"

145 65,8
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Akcesoria do maszyn do wysokociśnieniowego przepychania wodą

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

62882 H-5 Bęben miniaturowy na wąż (bez węża)
64737 H-30 Wózek z bębnem węża H-30
62877 H-30 WH Wózek z bębnem na wąż H-30 i wężem strumienia wody  

110' (33 m) x 1⁄4"
64077 HP-22 Zestaw do mycia wysokociśnieniowego, KJ-2200
64767 HW-22 Lanca myjki, KJ-2200
48157 FV-1 Zawór nożny
66732 HF-4 Wąż z szybkozłączką
48367 H-25 Zestaw zimowy
47542 H-21 Narzędzie do czyszczenia dysz
67187 H-32 Jet Vac
70032 – Rękawice RIDGID do czyszczenia odpływów z PCW
41937 – Rękawice skórzane RIDGID do czyszczenia odpływów

Dysze i węże wysokociśnieniowe

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Średn. 
wewn. 
węża

Średn. 
zewn. 
węża

64772 H-61 Dysza kanałowa 1⁄8" NPT pasuje 
do węża 3⁄16"64777 H-62 Dysza penetrująca

64782 H-64 Dysza z końcówką ruchomą
82842 H-65 Dysza obrotowa
64787 H-71 Dysza napędu 1⁄4" NPT pasuje 

do węża 1⁄4"64792 H-72 Dysza penetrująca
82852 H-75 Dysza obrotowa
47597 H-1435 3⁄16" x 35' (11 m) Wąż 

syfonowy 3⁄16" 
pomarańczowy

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 Elastyczna końcówka 

pilotowa, 3⁄16"
1⁄8" 3⁄16"

50007 HL-2 Prowadnica elastyczna, 1⁄4" 1⁄8" 3⁄16"
47607 H-1250 1⁄4" x 50' (15 m) Wąż strumienia 

wody 1⁄4"
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"

Element Jet Vac

Pedał nożny
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem za pomocą pedału nożnego 
zapewnia całkowitą kontrolę nad wytwarzaniem strumienia przy 
otworze odpływowym. Obie ręce operatora są wolne i może on 
wprowadzić wąż ciśnieniowy do otworu instalacji i manewrować nim  
w celu pokonania kolanek i syfonów. 

Jet Vac
Do stosowania z wszystkimi maszynami do wysokociśnieniowego  
przepychania wodą RIDGID®:

Element Jet Vac podłącza się do dowolnej przenośnej maszyny 
do wysokociśnieniowego przepychania wodą w celu szybkiego 
(podciśnieniowego) usunięcia cieczy i zanieczyszczeń z zalanych piwnic, 
zbiorników ściekowych, basenów, placów budowy, studzienek myjni 
samochodowych itp. Ten produkt pozwalający zaoszczędzić czas i 
pieniądze usuwa do 60 galonów / 227 l cieczy na minutę.

Dysze
Dysze napędu model H-61 i H-71

Dysza uniwersalna, która dobrze sprawdza się 
w większości zastosowań. Posiada trzy pędniki 
zwrotne, zapewniające maksymalną siłę stru-
mienia przy przepychaniu długich odcinków.

Dysze penetrujące model H-62 i H-72

Dysza penetrująca z dodatkowym strumieniem 
skierowanym do przodu, który rozsadza zatory z 
lodu lub szlamu. Trzy strumienie skierowane do 
tyłu zapewniają odrzut.

Dysza z końcówką ruchomą model 
H-64

Umożliwia wężowi maszyny ciśnieniowej 
pokonywanie kolanek i syfonów. Trzy strumienie 
skierowane do tyłu zapewniają odrzut.

Dysze obrotowe model H-65 i H-75

Działanie obrotowe pozwala oczyścić całą 
powierzchnię wewnętrzną rury. Trzy strumienie 
skierowane do tyłu zapewniają odrzut.
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Maszyna do 
wysokociśnieniowego  
przepychania wodą KJ-3100

Model KJ-3100 ze zdemontowanym bębnem na wąż

Do linii odpływowych o średnicy od 2" (50 mm) do 10" (250 mm)
Przenośna maszyna RIDGID® do wysokociśnieniowego przepychania wodą model 
KJ-3100 oferuje rzeczywiste ciśnienie robocze 3000 psi (205 bar) do poważnych 
zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Ta maszyna przesuwa bardzo giętki i 
lekki wąż przez linie o średnicy od 2" (50 mm) do 10" (250 mm), przebijając się przez 
szlam, mydło, tłuszcz i osady. Podczas wyciągania węża instalacja jest ciśnieniowo 
przemywana, co powoduje wypłukanie osadów oraz przywrócenie kanałowi drożności.

• Mocny: rzeczywiste ciśnienie robocze 3000 psi (205 bar) i przepływ 5.5 GPM 
(21 l/min) pozwalają szybko, skutecznie przepychać linie.

• Lekki wąż: wąż z oplotem nylonowym zapewnia znaczną redukcję wagi i większą 
giętkość – wszystko bez ograniczenia wytrzymałości. Umożliwia przesuwanie węża 
przez pędnik w linii.

• Kompletna: demontowalny bęben na wąż w modelu KJ-3100 eliminuje konieczność 
zakupu drogich przenośnych bębnów na wąż. Zestawy standardowe są wyposażone 
odpowiednio do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz.

• Wygodna: kompletna eliminacja bębna na wąż ułatwia załadunek na samochody 
ciężarowe. Wystarczy obrócić bęben na wąż do przodu w celu uzyskania pełnego 
dostępu do zbiornika na benzynę i filtra paliwa silnika.

• Łatwe manewrowanie: W kategorii urządzeń ciśnieniowych do ciężkich 
warunków na ciśnienie 3000 psi (205 barów) RIDGID KJ-3100 jest jednym z 
najłatwiejszych w manewrowaniu spośród dostępnych na rynku. Maszyna 
umieszczona na unikatowym wózku dwukołowym łatwo mieści się w drzwiach o 
standardowych rozmiarach i z łatwością pokonuje ciasne zakręty.

• Działanie impulsowe: aktywacja działania impulsowego w modelu KJ-3100 
pozwala łatwo pokonywać trudne łuki i syfony.

• Jakość i niezawodność: pompa trójrzędowa z odporną na korozję, kutą głowicą 
mosiężną. Reduktor biegów umożliwia pracę pompy z niższą (opcjonalną) prędkością. 
Ograniczona liczba złączek, węży i części minimalizuje nieszczelności i przestoje, 
umożliwiając kontynuowanie pracy.

• Wszechstronny: wydajny zestaw do mycia z systemem wtryskiwania środków 
chemicznych czyści sprężyny, narzędzia i inny mocno zanieczyszczony sprzęt.

• Szybkie uruchamianie: silnik benzynowy z rozrusznikiem mechanicznym 16 KM 
jest łatwy w rozruchu. Cechy: przełącznik wł./wył., zawór odcinający dopływ paliwa, 
regulatory ssania i przepustnicy, łatwo dostępny wlew oleju i bagnet.

Opcje maszyn

Nr  
katalogowy

Nr  
modelu Opis

Waga

funt. kg

37413 KJ-3100 Maszyna impulsowa do wysokociśnieniowego 
przepychania wodą KJ-3100
– Dysze H-111 i H-112 1⁄4" NPT
–  Bęben na wąż H-38 z wężem strumienia wody  

200' (61 m) x 3⁄8" (śr. wewn.)
– Wąż strumienia wody/myjki 50' (15 m) x 3⁄8" (śr. wewn.)
– Zawór nożny FV-1
– Narzędzie do czyszczenia dysz
– Lanca myjki HW-30
– Dysza tnąca Root Ranger
– Wąż z szybkozłączką HF-4

272

Masa 
(214 bez 
bębna na 

wąż)

125

Masa 
(97 bez 

bębna na 
wąż)

NOWOŚĆ
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Dysze
Dysze napędu model H-101 i H-111

Dysza uniwersalna posiada trzy pędniki zwrotne 
zapewniające maksymalną siłę strumienia przy 
przepychaniu długich odcinków.

Dysze penetrujące model H-102 i 
H-112

Dodatkowy strumień skierowany w przód 
przebija się przez lód i szlam. Trzy strumienie 
skierowane do tyłu zapewniają odrzut.

Dysza z końcówką ruchomą model 
H-104

Umożliwia wężowi maszyny ciśnieniowej 
pokonywanie kolanek i syfonów. Trzy pędniki 
zwrotne zapewniają odrzut.

Dysze obrotowe model H-105 i H-115

Działanie obrotowe pozwala oczyścić całą 
powierzchnię wewnętrzną rury. Trzy strumienie 
skierowane do tyłu zapewniają odrzut.

Dysza Root Ranger® model RR3300 

Silny, skupiony turbostrumień wodny 
skierowany w tył ścina blokady ze ścianek 
odpływu.

Pedał nożny
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem za 
pomocą pedału nożnego zapewnia całkowitą 
kontrolę nad wytwarzaniem strumienia przy 
otworze odpływowym. Obie ręce operatora są 
wolne i może on wprowadzić wąż ciśnieniowy 
do otworu instalacji i manewrować nim w celu 
pokonania kolanek i syfonów.

Jet Vac
Do stosowania z wszystkimi maszynami do 
wysokociśnieniowego przepychania wodą  
RIDGID:

Element Jet Vac podłącza się do dowolnej przenośnej 
maszyny do wysokociśnieniowego przepychania 
wodą w celu szybkiego (podciśnieniowego) usunięcia 
cieczy i zanieczyszczeń z zalanych piwnic, zbiorników 
ściekowych, basenów, placów budowy, studzienek 
myjni samochodowych itp. Ten produkt pozwalający 
zaoszczędzić czas i pieniądze usuwa do 60 galonów 
cieczy na minutę.

Dysze i węże wysokociśnieniowe

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu Opis

Średn. 
wewn. 
węża

Średn. 
zewn. 
węża

38698 H-101 Dysza kanałowa 1⁄8" NPT pasuje 
do węża o śr. 
wewn. 3⁄16"

38713 H-102 Dysza penetrująca
38703 H-103 Dysza z końcówką ruchomą
38723 H-105 Dysza obrotowa
38693 H-111 Dysza napędu 1⁄4" NPT pasuje 

do węża o śr. 
wewn. 3⁄8"

38708 H-112 Dysza penetrująca
38718 H-115 Dysza obrotowa
16713 RR-3000 Dysza tnąca Root Ranger
47592 H-1425 3⁄16" x 25' (7,5 m) Wąż 

syfonowy 3⁄16" 
pomarańczowy

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 Wąż myjki 3⁄8" (śr. wewn.) x 

35' (10,5 m)
Wąż strumienia 

wody 3⁄8"
3⁄8" 5⁄8"

64832 H-3850 Wąż strumienia wody/myjki 
3⁄8" (śr. wewn.) x 50' (15 m)

3⁄8" 5⁄8"

64837 H-3810 Wąż strumienia wody 3⁄8" 
(śr. wewn.) x 100' (30 m)

3⁄8" 5⁄8"

64842 H-3815 Wąż strumienia wody 3⁄8" 
(śr. wewn.) x 150' (45,5 m)

3⁄8" 5⁄8"

64847 H-3820 Wąż strumienia wody 3⁄8" 
(śr. wewn.) x 200' (61 m)

3⁄8" 5⁄8"

64852 H-3825 Wąż strumienia wody 3⁄8" 
(śr. wewn.) x 250' (76 m)

3⁄8" 5⁄8"

64857 H-3830 Wąż strumienia wody 3⁄8" 
(śr. wewn.) x 300' (91 m)

3⁄8" 5⁄8"

Nieustępliwe zatory i korzenie drzew usuwać przy użyciu głowicy Root Ranger 3000.

Akcesoria do maszyn do wysokociśnieniowego przepychania wodą

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu Opis

62882 H-5 Bęben miniaturowy na wąż

64862 H-38 Bęben węża (pasuje do KJ-3100)
64902 H-38 WH Bęben na wąż z wężem 200' (61 m) x 3⁄8" (śr. wewn.) 

(pasuje do KJ-3100)
64797 HW-30 Lanca myjki, KJ-3100
48367 H-25 Zestaw zimowy
48157 FV-1 Zawór nożny
66732 HF-4 Wąż z szybkozłączkami (połączenie bębna z zaworem nożnym)
47542 H-21 Przyrząd do czyszczenia dysz
67187 H-32 Jet Vac
70032 – Rękawice RIDGID do czyszczenia odpływów z PCW
41937 – Rękawice skórzane RIDGID do czyszczenia odpływów

Element Jet Vac
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Końcówka ruchoma
Do czyszczenia armatury 
montowanej symetrycznie np. w 
zlewach, gdzie sprężynę należy 
wprowadzić do rozgałęzienia 
skierowanego w dół.

Końcówka spiralna prosta
Używana do badania i przebijania 
zatorów lub wydobywania próbek w 
celu dobrania właściwego narzędzia.

Śruba hakowa
Do dużych i zwartych zatorów 
z korzeni, gdzie wymagane jest 
zaczepienie i rozerwanie.

Końcówka spiralna 
wyciągająca
Do poszukiwania sprężyny urwanej 
lub zagubionej w przewodzie 
rurowym.

Końcówka z nożem 
łopatkowym
Używana po zastosowaniu końcówek 
spiralnych oraz do czyszczenia 
odpływów podłogowych.

Końcówka nożowa pilasta z 
czterema ostrzami
Do zatorów spowodowanych przez 
stwardniały, pokryty szkliwem 
materiał, np. osady chemiczne.

Końcówka z nożem do 
usuwania tłuszczu
Do przewodów rurowych, które 
uległy silnemu zatłuszczeniu 
wskutek stosowania 
detergentów i wymagają 
przeczyszczenia.

Końcówka z nożem 
spiralnym piłokształtnym
Do usuwania wszelkich zatorów, 
korzeni, szmat, patyków, itd.

Końcówka nożowa spiralna 
listwowa
Do kanałów ściekowych zatkanych 
korzeniami, liśćmi, patykami, 
trocinami, tkaninami i workami.

Śruba lejkowa
Stosowana jako drugie narzędzie 
wprowadzane do przewodu. Rozbija 
resztki zatoru pozostawione przez 
końcówkę spiralną prostą.

Końcówka z nożem 
piłokształtnym
Do czyszczenia przewodów rurowych 
silnie zablokowanych przez korzenie. 
Unikalna konstrukcja umożliwia 
wyjęcie końcówki z uszkodzonej rury 
bez zablokowania.

Końcówka nożowa typu 
"ząb rekina"
Do czyszczenia rur z 
zanieczyszczeń przylegających 
do ścian.

Narzędzia
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Do pistoletów odpływowych, bębnów umywalkowych i maszyn segmentowych do małych linii

Nr  
modelu Długość Typowe zastosowanie Charakterystyka Maszyny

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Końcówka spiralna 
gruszkowa

C-1 25' (7,6 m) Linie odpływowe 3⁄4" (20 mm) to 11⁄2" (40 mm). 
Zlewozmywaki, umywalki, odpływy wannowe, poidła 
i pisuary.

Sprężyny z rdzeniem pustym zapewniają 
maksymalną giętkość do pokonywania ostrych 
łuków i syfonów "P".

K-25 
(Tylko 25') 

K-45 
K-40 

K-50*

C-21 50' (15,2 m)

Końcówka ruchoma

C-2 25' (7,6 m) Linie odpływowe 3⁄4" (20 mm) do 11⁄2" (40 mm). 
Końcówka ruchoma wchodzi w pionowe rury 
odpływowe, szczególnie sprawdzając się w przypadku 
armatury montowanej na zakładkę.

C-22 50' (15,2 m)

Rdzeń ze śrubą z kulką

C-1IC 25' (7,6 m) Linie odpływowe od 11⁄4" (32 mm) do 2" (50 mm). 
Zlewy kuchenne, umywalki, zlewozmywaki i linie 
pralnicze.

Sprężyny z rdzeniem oferujące dobrą giętkość i 
odporność na zginanie.

K-25 
(Tylko 25') 
K-45, K-40 

K-3800
K-50*

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

Rdzeń z końcówką 
ruchomą

C-2IC 25' (7,6 m) Końcówka ruchoma wchodzi w pionowe rury 
odpływowe, szczególnie sprawdzając się w przypadku 
armatury montowanej na zakładkę.C-23IC 35' (10,7 m)

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

Łącznik wewnętrzny

C-4 25' (7,6 m) Linie odpływowe od 11⁄4" (32 mm) do 21⁄2" (65 mm). 
Zlewy kuchenne, umywalki, zlewozmywaki i linie 
ściekowe.

Giętka, a przy tym wytrzymała sprężyna 3⁄8" 
najczęściej stosowana po wymontowaniu 
syfonów. C-6IC jest nieco sztywniejsza niż C-6.

K-45 
K-40 

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

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

Końcówka spiralna 
gruszkowa

C-5 35' (10,7 m) Linie odpływowe od 11⁄4" (32 mm) do 21⁄2" (65 mm). 
Zlewy kuchenne, umywalki, zlewozmywaki i linie 
ściekowe.

*Informacje o właściwym adapterze lub bębnie do umywalek znajdują się na stronie 12.19.

Końcówka nożowa "C" do 
tłuszczu
Do czyszczenia zatorów 
w przewodach rurowych 
prowadzących z pojemników na 
śmieci lub w rurach ściekowych.

Końcówka z wykończającymi 
nożami rozchylanymi
Do ostatecznego usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do 
ścianek, włóknistych korzeni.

Wybijak łańcuchowy
Do czyszczenia kamienia kotłowego 
w instalacjach i rurkach kotłowych, 
gdzie konieczne jest bardziej 
efektywne działanie.

Końcówka - szczotka
Do końcowego czyszczenia rur 
kotłowych i wymienników ciepła.
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Do maszyn bębnowych

Nr  
modelu Długość Typowe zastosowanie Charakterystyka Maszyny

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

z rdzeniem 
wewnętrznym

C-31,C-31IW 50' (15,2 m) Linie odpływowe od 11⁄2" (30 mm) do 21⁄2" (65 mm). 
Zlewy kuchenne, umywalki, zlewozmywaki i kominy 
pralnicze.

Dobra giętkość. W miarę narastania momentu 
obrotowego sprężyna zewnętrzna zaciska się 
na rdzeniu, powodując usztywnienie sprężyny i 
przenoszenie większego momentu obrotowego na 
końcówkę nożową.

K-400 
K-3800

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

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

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
)

z rdzeniem 
wewnętrznym

C-44,C-44IW 50' (15 m) Linie odpływowe od 2" (50 mm) do 4" (110 mm). 
Kominy pralnicze, wywietrzniki dachowe i wewnętrzne 
odpływy podłogowe.

Taka sama charakterystyka, jak powyżej. 
Wyjątkowa giętkość i wytrzymałość sprężyny z 
rdzeniem wewnętrznym 1⁄2" (12 mm).

K-400 
K-3800

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

C-46 90' (27 m)

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) z rdzeniem 

wewnętrznym

C-25,C-25HD 25' (7,6 m) Linie odpływowe od 3" (75 mm) do 6" (150 mm). 
Odpływy podłogowe, wywietrzniki i przyłącza.

Sprężyna uniwersalna. Rdzeń wewnętrzny 
zapewnia większą sztywność pod obciążeniem.

 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)

z rdzeniem pustym

C-27HC 75' (23 m) Linie odpływowe od 3" (75 mm) do 6" (150 mm). 
Odpływy podłogowe, wywietrzniki i przyłącza.

Sprężyna z rdzeniem pustym jest lżejsza i bardziej 
giętka. Ułatwia przechodzenie przez trudne syfony 
i łuki w długich liniach.

K-750 
K-7500

C-24HC 100' (30 m)

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) z rdzeniem 

wewnętrznym

C-28 25' (7,6 m) Linie odpływowe od 4" (110 mm) do 10" (250 mm). 
Linie główne z przyłączami.

Mocna sprężyna do usuwania trudnych przeszkód, 
takich jak korzenie drzew. Sprężyna zaciska się 
na rdzeniu, zapewniając większą sztywność pod 
obciążeniem i większą moc na końcówce nożowej.

K-750 
K-7500

C-29 50' (15 m)

C-75 75' (23 m)

C-100 100' (30 m)

z rdzeniem pustym

C-75HC 75' (23 m) Linie odpływowe od 4" (110 mm) do 6" (150 mm).  
Linie główne z przyłączami.

Sprężyna z rdzeniem pustym jest lżejsza i bardziej 
giętka. Ułatwia przechodzenie przez trudne syfony 
i łuki w długich liniach.

K-750 
K-7500

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

Sprężyny
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Do maszyn segmentowych

Nr  
modelu Długość Typowe zastosowanie Charakterystyka Maszyny

5 ⁄8
" (

16
 m

m
)

C-7 71⁄2' (2,3 m) Odpływy podłogowe 2" (50 mm) i 3" (75 mm). Ciasny zwój zapewniający wysoką sztywność 
sprężyny z rdzeniem pustym. Nieprzeznaczone do 
usuwania korzeni drzew.

K-50, K-60SP

C-8 71⁄2' (2,3 m) Linie odpływowe od 11⁄4" (30 mm) do 2" (50 mm). 
Idealne do prawidłowego czyszczenia małych linii.

Sprężyna ze zwojem otwartym, bardziej giętka 
niż C-7. Zwój otwarty pełni rolę śruby, dokładnie 
usuwając blokady z małych linii.

K-50, K-60SP

C-8 IC 71⁄2' (2,3 m) Linie odpływowe od 11⁄4" (32 mm) do 4" (110 mm) Sprężyna do pracy w ciężkich warunkach, z rdze-
niem wewnętrznym zapewniającym dodatkową 
siłę przepychania. 

K-50, K-60 SP

C-9 10' (3 m) Linie odpływowe od 2" (50 mm) do 4" (110 mm). 
Idealne do odpływów podłogowych i kominów.

Sprężyna o zwoju otwartym, do pracy w ciężkich 
warunkach, idealna do przepychania długich 
odcinków linii wewnętrznych.

K-50, K-60SP

7 ⁄8
" (

22
 m

m
)

C-10 15' (4,6 m) Linie odpływowe od 2" (50 mm) do 4" (110 mm). 
Dachowe kominy odprowadzające.

Standardowy, uniwersalny zwój otwarty. 
Doskonała giętkość.

K-60SP 
K-1500

C-10 IC 15' (4,6 m) Linie odpływowe od 2" (50 mm) do 4" (110 mm). Sprężyna do pracy w ciężkich warunkach, z rdze-
niem wewnętrznym zapewniającym dodatkową 
siłę przepychania.

K-60 SP, K-1500

11
⁄4"

 (3
2 

m
m

)

C-11 15' (4,6 m) Linie odpływowe od 3" (75 mm) do 8" (200 mm). 
Nadaje się do pracy w każdych warunkach. Łatwo 
przechodzi przez syfony 4" (110 mm).

Standardowy, uniwersalny zwój otwarty o skoku 
3⁄8" (10 mm). Giętki, a przy tym wystarczająco 
sztywny do szybkiego, wydajnego cięcia korzeni.

K-1500 SP

C-11 IC 15' (4,6 m) Linie odpływowe od 3" (75 mm) do 8" (200 mm). Sprężyna do pracy w ciężkich warunkach, z rdze-
niem wewnętrznym zapewniającym dodatkową 
siłę przepychania.

K-1500 SP

C-12 15' (4,6 m) Linie odpływowe od 4" (110 mm) do 10" (250 mm). 
Nie używać przez syfony "P" 4" (110 mm).

Zwój otwarty do pracy w bardzo ciężkich 
warunkach, o skoku 3⁄8" (10 mm). Przeznaczony do 
długich odcinków od 4" (110 mm) do 10" (250 mm).

K-1500 SP

C-14 15' (4,6 m) Linie odpływowe od 3" (75 mm) do 8" (200 mm).  
Nie używać przez syfony "P" 4" (110 mm).

Zwój otwarty do pracy w ciężkich warunkach, 
o skoku 1⁄2" (12 mm). Nadaje się zwłaszcza do 
linii od 4" (110 mm) do 10" (250 mm) z otworem 
wyczystkowym 4" (110 mm) lub kolankiem  
8" (200 mm).

K-1500 SP

C-15 15' (4,6 m) Linie odpływowe od 3" (75 mm) do 6" (150 mm). 
Idealny do syfonów 4" (110 mm).

Zwój otwarty ekstra-elastyczny o skoku  
1⁄2" (12 mm). Lżejszy niż C-11, nieco sztywniejszy.

K-1500
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