Desentupidoras
K-7500
K-7500
Desentupidora de Tambor
Ideal para ramais de 3” até 10” ( 5-250mm)
Desempenho, controle do cabo, durabilidade e manobrabilidade solicitados pelos
profissionais mais exigentes do mercado. Ideal para qualquer obstrução difícil, tais como:
raízes longas de até 76 metros.
Recomenda-se cabo de 5/8” para linhas de 3” até 6” até 76 metros (75-150mm, 76m)
Recomenda-se cabo de 3/4” para linhas de 4” até 10” até 76 metros (100-250mm, 76m)

Características

Modelo K-7500

Rotação do cabo: 200 RPM
Potente e silenciosa, com motor de 4/10 HP e caixa de engrenagem com ponta cortadora
engatada para as desobstruções mais difíceis.
Proporciona sinais visuais e audiovisuais para o operador.
Tambor interno e braço distribuidor de rolamentos de esferas trabalham simultaneamente
com o motor e com o sistema de engrenagem reduzindo a possibilidade de o cabo
soltar-se e retorcer-se dentro do tambor.
O tambor principal e o interno, não enferrujam, não quebram ou chanfram, com um sistema
de fácil limpeza.
O tambor principal possui cabo de 3/4” até 30 metros ou um cabo de 5/8” até 38 metros.
Mecanismo eficaz de alimentação automática AUTOFEED, com acessórios engraxados e
fácil manutenção;
Avanço e recuo do cabo até 6,7 metros por minuto.
Patenteados para duas posições de armazenagem e transporte: Tipo degraus-escada com
guidões, e rodas traseiras.
Aprovado pela CSA e UL (115 volts).
Incluído Luvas de PVC RIDGID e manual de operação.

Acessórios Standard
T-406 » Ponta flecha
T-407 » Ponta recuperadora
T-411 » Cortador duplo de 0,60cm
T-413 » Cortador duplo de 0,91cm
T-414B » Cortador duplo de 1.21cm (somente lâmina)
T-416B » Cortador duplo de 1,82 cm (somente Lâmina)
T-408 » Ponta serra dentada
T-403 » Suporte para lâmina (0,91 cm)
T-468 » Condutor flexível 3/4”
Estojo, Chave Hex, Luvas PVC RIDGID para drenagem.
OBS: “Nas Máquinas com conexão” pigtail” de 5/8” (catálogo 61102 e 61112) o condutor
flexível T-468 é substituído pelo T-458 e o cortador T-416B é eliminado.

No. Catálogo

11.12

110V

220V

59562
61102
61112

61542
61522

No.
Modelo
K-7500AF
K-7500AF
k-7500AF

Descrição

Desentupidora com conector pigtail de 3/4” e acessórios standard.
Desentupidora com conector pigtail de 5/8” e acessórios standard.
Desentupidora com acessórios standard com cabo alma de aço de
5/8” x 30 metros.

Peso
Libra

Kg

150.3
149.5
233.5

68.2
67.8
105.9

