Desentupidoras
K-45
K-45 - Alimentador Manual
K-45AF - Alimentador Automático
As desentupidoras K-45 são uma escolha profissional para uma limpeza rápida em linhas
secundárias de ¾” até 2 ½”. Disponíveis nas versões com alimentador manual e/ou automático.
Operação de Velocidade Variável: Varia de 0-600 RPM , propiciando um controle total em
cada situação de trabalho.
A prova de vazamentos: O tambor interno evita vazamentos de resíduos recolhidos, mantendo
limpo o local de trabalho.

Outras características
Mandril deslizante de ação rápida para trava/bloqueio do cabo.
Tambor interno elimina que os cabos se enrosquem facilmente. Possibilita também a troca
rápida dos cabos.
O Cabo IC com núcleo de aço combina força e flexibilidade, resistente a torções e formação
de nós.
K-45 AUTOFEED (Alimentação automática - avanço e recuo do cabo com um toque no gatilho).
15% redução do tempo de trabalho - Melhor resultados na drenagem
O avanço automático - AUTOFEED permite uma drenagem de uma forma mais rápida, sem a
utilização das mãos nos cabos, utilizando o avanço e recuo automático para desobstruções e
bloqueios na linha.

Especificações
Motor: 110V/220V, monofásico, AC, 3,2 amp. 50/60Hz.
Velocidade de operação: 0-600 RPM
Linha de Drenagem: ¾” – 2 ½”
Capacidade do Tambor: 15,24 metros de cabo de 5/16”
Peso com cabo C-1 IC: 5,72Kgs (K-45)
Cabos: 6,26 Kgs ( K-45AF)
No. Catálogo
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Desentupidora alimentador Manual

12.6

5.7

K-45-5

Desentupidora Alimentador Manual, com:
» Cabo C-1 IC com alma de aço e ponta bulbo de 5/16” x 7,6 metros
» Cabo espiral C-6 de 5/8” x 10,7 metros com acople macho de 3/8”
» Chave A-13 para de desacoplar
» Ponta bulbo espiral T-203
» Ponta Cortador “C” T-205
» Ponta Espada T-210
» Ponta Espiral Cabeça articulada T-217
» Estojo C-6429

13.8

6.3

36033

K-45AF

Desentupidora com alimentador automático AUTOFEED

12.6

5.7

36043

K-45AF-5

Desentupidora com alimentador automático AUTOFEED, com:
» Alma de aço e ponta bulbo de 5/16” x 7,6 metros
» Cabo espiral C-6 de 5/8” x 10,7 metros com acople macho de 3/8”
» Chave A-13 para de desacoplar
» Ponta bulbo espiral T-203
» Ponta Cortador “C” T-205
» Ponta Espada T-210
» Ponta Espiral Cabeça articulada T-217
» Estojo C-6429
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K-45
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