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Czyszczenie | Wyposażenie pomocnicze do przepychaczy ciśnieniowych

KJ-1590** KJ-2200 KJ-3000

Dysza kanałowa 1/8” 64802 64772 64802
Dysza penetrująca 1/8” 64807 64777 64807
Dysza z głowicą przegubową 1/8” 64812 64782 64812
Dysza do pracy przy dużym obciążeniu 1/8” 58426 — —
Dysza kanałowa 1/4” 58436 64787 64817
Dysza penetrująca 1/4” 58446 64792 64822

Dysza obrotowa 1/8” — 82842 —
Dysza obrotowa 1/8” — — 82847
Dysza obrotowa 1/4” 58416 — —
Dysza obrotowa 1/4” — 82852 —
Dysza obrotowa 1/4” — — 82857

Głowica Root Ranger — — 16713

Dysze

Przyłącze KJ-1590* KJ-2200 KJ-3000

Wąż 1/8” x 15 m 1/8” 47602 47602 47602
Wąż 1/8” x 23 m 1/8” 49272 49272 49272

1/4” 51572 51572 —

Wąż 1/4” x 15 m 1/4” 47607 47607 —
Wąż 1/4” x 33 m 1/4” 51587 51587 —
Wąż 1/4” x 45 m 1/4” 49487 49487 —
Wąż 1/4” x 60 m 1/4” 51597 51597 —

1/4” — — 64832

Wąż 3/8” x 30 m 1/4” — — 64837
Wąż 3/8” x 45 m 1/4” — — 64842
Wąż 3/8” x 60 m 1/4” — — 64847
Wąż 3/8” x 90 m 1/4” — — 64857

Końcówka pilotowa węża 1/8” 1/4” 50002 50002 —
Końcówka pilotowa węża 1/4” 1/4” 50007 50007 —
Wózek H-30 z wężem 33 m 1/4” 1/4” 62877 62877 —
Wózek H-38 z wężem 61 m 5/8” 1/4” — — 64902
Jet Vac 1/4” — 67187 67187

Wyposażenie pomocnicze do czyszczenia ciśnieniowego
KJ-1590** KJ-2200 KJ-3000

62887* 64077 —

Myjka ciśnieniowa (tylko lanca) 64702* 64767 64797
Zawór nożny 48157 48157 48157

66732 66732 66732

Zestaw zimowy 48367 48367 48367
Przyrząd do czyszczenia dysz 47542 47542 47542

Dysze
Dysza kanałowa
• Dysza ogólnego przeznaczenia,

która dobrze sprawdza się 
w większości zastosowań.
Trzy strumienie do tyłu,
dla zapewnienia odrzutu
umożliwiającego mycie 
ciśnieniowe 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 obrotowa / Turbo
• Dysza obraca się, zwiększając

efektywność czyszczenia ścianek
kanałów.

Dysza do pracy przy 
dużym obciążeniu
• Dysza ogólnego przeznaczenia,

która dobrze sprawdza się 
w większości zastosowań.
Trzy strumienie do tyłu 
dla zapewnienia odrzutu
umożliwiającego mycie
ciśnieniowe długich odcinków.

Głowica Root Ranger 3000
• Do stosowania w przypadku zatorów 

z tłuszczu, szlamu, mułu i korzeni.
• Idealna do cięcia korzeni.

Skierowana do tyłu dysza turbo wytwarza
silny, skoncentrowany strumień wody,
który tnie korzenie przy ściance rury.

• Konstrukcja tylnej części głowicy zapewnia 
dokładne usuwanie osadów.
i zanieczyszczeń ze ścianki rury.

• Ostro zakończona przednia część głowicy
pozwala na przebijanie strumieniem wody
zatorów, umożliwiając skierowanej do tyłu
dyszy turbo dokładne czyszczenie rury.

• Smarowanie wodne.
Do konserwacji nie potrzeba smaru ani
oleju.

• Pozostawia gładkie wykończenie
czyszczonej powierzchni.
Rura pozostaje dłużej czysta, co zapewnia
zmniejszenie częstotliwości czyszczenia.

• Przeznaczona do instalacji  
100 - 200 mm.

Dysza z głowicą
przegubową
• Umożliwia wężowi maszyny

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

Jet Vac słuÎy do usuwania
cieczy i drobnych
zanieczyszczeƒ 
z zalanych piwnic, basenów,
placów budów, ...

* Z wyposaÎeniem pomocniczym dla KJ-1590 II 
moÎna zapoznaç sið na stronie 158.

** Zarówno dla KJ-1590, jak i dla KJ-1590 II.

** Zarówno dla KJ-1590, jak i dla KJ-1590 II.

Nieustðpliwe zatory i korzenie
drzew usuwaç przy uÎyciu
głowicy Root Ranger 3000.

Wąż do mycia pod
ciśnieniem 1/4” x 10 m

Wąż do mycia pod
ciśnieniem 3/8” x 15 m 

Zestaw do czyszczenia ciśnieniowego
(łącznie z wężem)

Wąż z szybkozłączkami (połączenie bębna
z zaworem nożnym)
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