Desentupidoras
K-1500G
Modelo K-1500G
O motor a gasolina faz da K-1500G a máquina ideal para desobstrução de tubulações de
esgoto nos lugares onde não há disponibilidade de energia elétrica.
Sua embreagem de ação instantânea é única, fácil de usar, maximiza o controle do operador.
- Puxe a alavanca para baixo e o cabo gira a 500 RPM.
- Ao soltar a alavanca o cabo espiral é liberado e deixa de girar instantâneamente, o
- acelerador automático põe o motor em marcha lenta.
Trabalha com cabos de 1¼”.
Motor de 6HP a gasolina gira os cabos via transmissão de 4 velocidades. Permite ao
operador variar a velocidade do cabo, adaptando-se às necessidades de operação.
Velocidades: 333, 425 e 500 RPM para frente (direita) e 250 RPM reverso (esquerda).
Carro com perfil baixo e 4 rodas permite levar a máquina fácilmente até o local de
trabalho e não permite o tombamento da máquina evitando danos e possível vazamento
de combustível.

Modelo K-1500G

Capacidade
Tubulações de esgotos de 2” - 10” (50-250mm) até 92m.

Dimensões da máquina
Largura roda a roda ..................................66,04 cm
Comprimento incluindo o suporte ............71,12 cm
Do piso à parte superior do cabo .............96,52 cm
Da parte posterior do cabo até a frente .....124,46 cm
Do piso até a parte superior da base .........68,58 cm
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Descrição

Somente máquina com luva A-1, chave de desacoplar A-12
e Mangueira de guia A-30-10
Máquina com equipamento standard mais:
- 10 seções de cabos C-14 (45,7m)
- 3 Portacabos A-8
- 1 Luva esquerda A-1
- 1 Chave de desacoplar A-12
- Mangueira de guia A-34-12
- Chave Hexagonal A-2864
- Chave Hexagonal A-3516
- Caixa de ferramentas A-3
- Ponta Espiral Reta T-2
- Ponta Espiral Cônica T-4
- Ponta Recuperadora T-6
- Ponta cortadora para gordura T-8
- Ponta Serracopo T-13
- Ponta “dente de tubarão” T-50
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