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Setting the standard
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MŮŽEME TO UDĚLAT LÉPE?
ANO MŮŽEME S NOVÝM
FLEXMATIC+…

Nový FlexMatic+ je ideální pružinové zařízení pro profesionální čištění odpadů a kanalizací
od Ø 12 mm do Ø 75 mm. Tento přístroj v sobě spojuje všechny výhody svých předchůdců
s novými produktovými výhodami jako je například automatický podavač pružiny.
Lehký a kompaktní design v kombinaci s
flexibilním adaptérem pružiny usnadňuje
manipulaci a manévrování v úzkých prostorách.
FlexMatic+ může být použit v horizontální i
vertikální poloze.
Nový automatický podavač pružiny umožňuje
posun pružiny dovnitř i ven jedním pohybem.
To vše bezpečně a snadno. Podavač je pomocí
rukojeti odnímatelný pro výměnu nebo vysazení
bubnu pružiny ze stroje.
Nový hadicový adaptér je pružnější a lehčí. Je tak
ideálním doplňkem pro manipulaci v úzkých
prostorách a pro překlenutí vzdálenosti mezi
strojem a potrubím. Šlapacím spínačem je možné
FlexMatic+ zapnout i vypnout. Obě ruce operátora
tak zůstávají volné pro práci.
Základní pružiny jsou zakončeny cibulovitou hlavou. Pružiny
10 mm jsou dodávány s unikátní spojkou Rioned, která
umožňuje připojení velké škály nástavců. Pružinový buben
nového modelu dává prostor pro 15 m pružiny.
Flexmatic+ má také integrovaný box pro nástavce pružiny a
další příslušenství.

Motor

230 Volt/0,18 kw

Použití Ø

12 - 75 mm

Pružina Ø

6 - 8 - 10 mm

Délka pružiny

7,5 - 10 - 15 m

Hmotnost bez pružiny

12 kg

Maximum Dba

69
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