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Przepychanie 
      z przyjemnością

  udra¿nianie rur  udra¿nianie rur  udra¿nianie rur



Przyczyn zmniejszenia lub całkowitego zatrzymania, przepływu ścieków
w rurach odpływowych, może być wiele. Na każdy problem mamy 
sprawdzone, łatwe rozwiązanie. 

Instalacje odprowadzające wodę z kuchni, zagrożone są przez tłuszcz
oraz inne zawarte w ściekach drobne cząsteczki organiczne powodujące
zatory niemożliwe do usunięcia przez grawitacyjnie spływającą wodę.  
Nasze udrażniacze kinetyczne, błyskawicznie usuwają zatory 
nawet w 100 milimetrowych rurociągach odpływowych.
Zalecane narzędzia
Elektryczne: Mini-Jet 1000, Mini-Rooter Pro, Sewerooter,
Ręczne: Kinetic Water Ram, D-25 Handy  

Instalacje odprowadzające wodę z WC, zapychają się na skutek
wprowadzania do nich materiałów innych niż fekalia i papier toaletowy.
Użytkownicy często nie potrafią rozróżnić łatwo rozpuszczającego się w
wodzie papieru toaletowego od posiadających zupełnie inne właściwości 
ręczników papierowych, toreb foliowych, podpasek, tamponów itp.
Nasze świdry sprężynowe, rozwiązują problem zapchanej toalety 
zarówno w obiektach publicznych jak i mieszkaniach prywatnych. 
Zalecane narzędzia
Ręczne: Kinetic Water Ram, Closet Auger, 
Elektryczne ( po demontażu WC ): The Metro, Speedrooter, 

Instalacje odprowadzające wodę z pralki czy zmywarki, zapychają
się na skutek gromadzenia się w nich resztek detergentów czy kawałków
tkanin które odkładają się wewnątrz rur, szczególnie na ich załamaniach.
Jeżeli nie są utrzymywane w należytej czystości, ich średnica wewnętrzna
się zmniejsza z czasem całkowicie uniemożliwiając odprowadzanie ścieków.
Nasze wodne urządzenia ciśnieniowe, pozwalają na utrzymanie
drożności takiego rurociągu odpływowego na całej jego długości. 
Zalecane narzędzia
Elektryczne: Mini-Jet 1000, Mini-Rooter Pro, Sewerooter,
Ręczne: Kinetic Water Ram, D-25 Handy 

Instalacje poprowadzone na zewnątrz budynku odpowiedzialne za 
odprowadzanie ścieków do kolektorów zbiorczych czy zbiorników typu 
„szambo” narażone są na przedostające się do ich wnętrza korzenie
roślin a zimą na zamarzanie. 
Nasze urządzenia usuwają zatory z korzeni i lodu nawet w odległości 
150 metrów od najbliższego punktu rewizyjnego.
Zalecane narzędzia
Elektryczne: Rypower, Mini-Rooter Pro, Sewerooter,
Ręczne: Bailock,  

Instalacje odprowadzania wód deszczowych/rynny zostają 
zablokowane przez liście, gałązki, igliwie, gniazda ptaków. 
Rynny wymagają regularnego oczyszczania szczególnie w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew. 
Nasz system do czyszczenia rynien eliminuje konieczność 
wykonywania niebezpiecznej pracy na wysokości.
Zalecane narzędzia
Elektryczne: Rypower, Mini-Rooter Pro, Sewerooter,
Ręczne: Bailock,  
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USUWANIE ZATORÓW W RURACH ODPŁYWOWYCH 

Zapchane rury
Przyczyny i rozwiązanie problemu.
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Mini JET
E/ JM-1000 

Lekkie kompaktowe urządzenie do wodnego,
ciśnieniowego udrażniania i oczyszczania 
odpływów ściekowych.

Zintegrowane w stalowej, solidnej obudowie
silnik i pompa wytwarzają ciśnienie 103,4bar

Idealne do oczyszczenia z tłuszczu, piachu
i lodu, rurociągów o średnicy od 38 do 76 mm.

Strumień wody pod wysokim ciśnieniem 
wytwarzany przez specjalne dysze, usuwa zatory
i dokładnie oczyszcza rurę zapewniając jej 
maksymalny przelot.
Pulsacyjne działanie, które wyróżnia to urządzenie
od normalnych myjek ciśnieniowych, eliminuje 
naprężenia pomiędzy wężem a powierzchnią rury,
zwiększając siłę czyszczącą

  Dysze usuwające zatory i utrzymujące
  w czystości wnętrze rurociągu. Strumień wody
  usuwa z wnętrza rury tłuszcz, piach i lód.

Zastosowanie do rurociągów: 

   śred. od 38 do 76mm dług.do 22m 

  

                           Profesjonalna solidna obudowa,
                          umożliwia wygodny, szybki 
                          transport od klienta do klienta.

PZ/SWA-1000
       Opcjonalne
     wyposażenie

E/JM-1000 pobierając tylko 13 amperów prądu, generuje
z prędkością 5,7 l/min strumień o ciśnieniu 103,4bar.
Sterowanie następuje pneumatycznym pedałem. 
Specjalny czujnik kontroluje na bieżąco przepływ wody,
automatycznie wyłączając silnik w przypadku zatrzymania
prawidłowego przepływu. Zabezpiecza urządzenie przed
uszkodzeniem. 

model: E/JM-1000-A
+ solidna metalowa skrzynia z uchwytem 
+ wąż Super-Flex 1/8" o długości 9m 
+ pulsacyjny strumień o ciśnieniu 103,4 bar
+ do rur o średnicy wew. od 38 do 76mm
+ usuwa tłuszcz, piasek, lód 
+ + wydajność 5,7 l/min
+ pobór prądu 13 amperów
+ gumowe stopki zabezpieczające
+ zestaw 4 wymiennych dysz
+ uniwersalny adapter do kranu
   
  

Wymiary:
61x27x28 cm
Waga: 10kg
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E/ MRP-B   

Poręczne, wszechstronne elektryczne urządzenie 
sprężynowe do udrażniania rurociągów od 1"1/4
( 31,75mm) do 3"(75mm) i najczęściej nawet
do 4" (100mm) w zależności od średnicy i długości
zastosowanej spirali.

Mini-Rooter Pro sprawdza się w małych obiektach
w każdej sytuacji. Na dachu, w kuchni, pralni
i łazience. 

Sterowanie następuje łatwym w użyciu,
pneumatycznym pedałem. Może być opcjonalnie
wyposażony w automatyczny posuw podający
sprężynę z prędkością prawie 5 m/min.
 
Oszczędza czas i nie stwarza problemów.
Posiada pół-pneumatyczne 6" koła oraz składany
uchwyt co umożliwia łatwy transport.
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Sprężyna FLEXICORE to gruby hartowany na
gorąco, stalowy drut, ciasno nawinięty wokół
49-żyłowej liny stalowej. 
Ta opatentowana technologia zapewnia
nieporównywalną odporność na uszkodzenia, 
solidność i odpowiednią elastyczność.

Wymiary:
51x41x51 cm

J-Drum (ZP/MR-250) to opcjonalny bęben do
sprężyn o mniejszej średnicy. Specjalny zaczep 
umożliwia błyskawiczną wymianę.

Wymiary:
51x41x96cm

Waga:
19,5kg

E/MRP-B posiada silnik o mocy 246W / 165 obr./min, kabel zasilający o długości 3m, przełącznik przód/stop/tył,
wodoodporny, pneumatyczny włącznik pedałowy, skórzane rękawice, sprężyna FLEXICORE 3/8"(9,52mm)
o długości 22 metrów, zestaw 4 końcówek (ZP/MRCS). 
                                                                         
                                                                                             
  Z/AH końcówka grot,  

przywraca przepływ wody

Z/1-1/2UC nóż 1"1/2 
do cięcia i wyszarpywania

Z/2SCB nóż 2" 
do cięcia i wyszarpywania

Z/BG świder 
do wyjmowania przedmiotów

 standard z E/ MRP-B  opcja 

+ Duże koła 6" 
+ Łatwy transport
+ Składany wózek
+ Niewielkie wymiary

Mini Rooter PRO FLEXICORE

Zastosowanie do rurociągów: 

śred.30 do 75/100mm dług.do 22m

Spirala w komplecie: 75EM2 

średnica: 3/8" długość: 22m     

Opcjonalnie może być wyposażony w automatyczny
posuw ( ZP/PO-MR ) podający sprężynę
z prędkością 5 m/min. 
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                          E/ P-XP-B
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Profesjonalny, sprawdzony sprężynowy udrażniacz
elektryczny do usuwania zatorów w rurociągach o średnicy
od 1"1/4 (31,75mm) do 4"(101,6mm) w zależności od
średnicy i długości spirali.

Mini-Rooter XP posiada pół-pneumatyczne 8" koła 
umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia niezależnie
od rodzaju podłoża również po schodach. Składany uchwyt,
sprawia że złożone urządzenie z łatwością mieści się nawet 
w bagażnikach samochodów osobowych.

Jest standardowo wyposażony w Power Cable Feed,
system automatycznego posuwu, który może być łatwo,
bez żadnych narzędzi, dostosowany do sprężyn o średnicy
od 3/8"(9,52mm) do 1/2"(12,7mm). Sterowanie następuje
wodoodpornym, łatwym w użyciu oraz bezpiecznym, 
pneumatycznym pedałem. 

Bęben zawiera 75'(22,86m) dwurdzeniowej sprężyny
FLEXICORE o średnicy 3/8"(9,52mm). To trwały, gruby
hartowany na gorąco, stalowy drut, ciasno nawinięty
wokół 49-żyłowej liny stalowej. Ta opatentowana
technologia zapewnia bezkonkurencyjną odporność
na załamania, solidność i odpowiednią elastyczność.

Bęben może być błyskawicznie
zdemontowany w celu jego 
łatwiejszego transportu lub wymiany.
J-Drum (ZP/MR-250) to opcjonalny
bęben do sprężyn o mniejszej
średnicy który może być łatwo 
i szybko zamocowany.

Waga: 30kg

Z/AH końcówka grot,  
przywraca przepływ wody

Z/1-1/2UC nóż 1"1/2 
do cięcia i wyszarpywania

Z/2SCB nóż 2" 
do cięcia i wyszarpywania

Z/BG świder 
do wyjmowania przedmiotów

 standardowe wyposażenie E/ P-XP-B

E/  posiada silnik o mocy 246W, przełącznik P-XP-B
przód/stop/tył, wodoodporny, pneumatyczny włącznik
pedałowy, skórzane rękawice, zestaw 4 końcówek.

Wymiary:
61x46x96 cm

+ Automatyczny posuw
+ Wymienny bęben
+ Niewielkie wymiary
+ Składany wózek
+ Łatwy transport

Mini Rooter XP FLEXICORE

Zastosowanie do rurociągów: 

śred.30 do 75/100mm dług.do 22m

Spirala w komplecie: 75EM2 

średnica: 3/8" długość: 22m     
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Sewerooter 
E/ P-T3-D   

Idealny do codziennej pracy wewnątrz
budynku. Łatwy do przemieszczania,
wielozadaniowy. 
Udrażnia rurociągi o długości do 30m 
i o średnicy od 2"(50,8mm) nawet do 
4"(101,6mm) w zależności od średnicy
i długości spirali.
Bez problemów, wsuwa i wysuwa 
sprężyny 3/8"(9,5mm) do rurociągów 
o średnicy 2"(50,8mm) do 3" (76,2mm)
lub 1/2"(12,7mm) do rurociągów 
o średnicy 3"(76,2mm) do 4" (101,6mm)

Jest standardowo wyposażony
w automatyczny posuw podający 
sprężynę z prędkością 6 m/min.

Sterowanie następuje łatwym w użyciu,
pneumatycznym pedałem.

Składany wózek z dużymi 10" kołami,
oraz specjalnym mechanizmem 
ułatwiającym załadunek oraz 
przemieszczanie zarówno w pozycji 
pionowej jak i poziomej.
   
Skórzane rękawice w komplecie.
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+ Składany wózek
+ Niewielkie wymiary
+ Łatwy załadunek i rozładunek
+ Duże pół-pneumatyczne koła 10" 

E/  posiada silnik o mocy 246W / 165 obr./min,P-T3-D
kabel zasilający o długości 6m, przełącznik przód/stop/tył,
wodoodporny, pneumatyczny włącznik pedałowy, skórzane
rękawice, sprężyna FLEXICORE średnica 1/2"(12,7mm)
długość 30 metrów, zestaw 8 końcówek.

Wymiary:
70x42x54cm
Waga: 28kg

Sprężyna FLEXICORE to gruby hartowany na gorąco, 
stalowy drut, ciasno nawinięty wokół 49-żyłowej 
liny stalowej. Ta opatentowana technologia
zapewnia nieporównywalną odporność na
uszkodzenia, solidność i odpowiednią elastyczność.

FLEXICORE

AH końcówka grot,  
przywraca przepływ wody

Z/1"1/2UC nóż 3" ciężkich 
do cięcia i wyszarpywania

Z/2SCB(2")+ Z/3SCB(3") 
nóż do cięcia i wyszarpywania

Z/4SCB(4") 
nóż do cięcia i wyszarpywania

Power Cable Feed 
wysuwa sprężynę
z prędkością
6 m/min

Z/3RSB piła do usuwania
korzeni i innych zatorów

Z/LE1 elastyczny odcinek początkowy
ułatwiający przejście przez kolana

 standardowe wyposażenie E/ P-T3-D

Z/RTR1 świder do wyjmowania 
przedmiotów

Zastosowanie do rurociągów: 

śred. 50 do 100mm dług. do 30m

Spirala w komplecie: 100EM3 

średnica: 1/2" długość: 30m     
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The Metro 
                          E/ P-ME-A-S
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Zastosowanie do rurociągów: 

śred.75 do 250mm dług.do 45m

Spirala w komplecie: 75EM4 

średnica: 5/8" długość: 22m     

FLEXICORE

Usuwa korzenie i inne trudne do usunięcia zatory.
Duża moc, łatwość przemieszczania i rozsądna cena.
Wszechstronne elektryczne urządzenie sprężynowe do
udrażniania rurociągów o średnicy od 3"(76,2mm) nawet 
do 6"(152,4mm) w zależności od średnicy i długości spirali.

The Metro posiada wiele cech typowych dla dużych urządzeń
udrażniających. Jest jednocześnie łatwe do przemieszczania
i obsługi nawet tylko przez jedną osobę. 
Idealne dla profesjonalnych firm udrażniających, 
hydraulicznych, budowlanych jak również konserwatorów
budynków. 

Ma wystarczająco dużo mocy aby bez problemów, wsunąć
i wysunąć z rurociągu, sprężyny 1/2"(12,7mm) długości 30m, 
5/8"(17mm) długości 22m oraz 3/4"(19mm) długość 15m. 
Jest standardowo wyposażony w automatyczny posuw 
podający sprężynę z prędkością 6 metrów na minutę.

Sterowanie następuje łatwym w użyciu, pneumatycznym 
pedałem.  Oszczędza czas i nie stwarza problemów.
Posiada pół-pneumatyczne 10" koła z hamulcem oraz 
składany uchwyt, umożliwiające łatwe przemieszczanie
i przewożenie.
Posiada specjalny pojemnik na noże/głowice ułatwiające
ich przechowywanie i łatwy do nich dostęp dla użytkownika.

E/  posiada silnik o mocy 246W / 165 obr./min, kabel zasilający o długości 6m, przełącznik przód/stop/tył,P-ME-A-S
wodoodporny, pneumatyczny włącznik pedałowy, skórzane rękawice, sprężyna FLEXICORE średnica 5/8"(17mm)

długość 22 metry, zestaw 5 końcówek.

Wymiary:
69x47x66cm
Waga: 42kg

SHD końcówka grot,  
przywraca przepływ wody

3HDSC nóż 3" ciężkich 
do cięcia i wyszarpywania

Z/2UC nóż 2" 
do cięcia i wyszarpywania

Z/RTR-2 świder do
wyjmowania przedmiotów

 standardowe wyposażenie E/ P-ME-A-S

Z/3HDB piła do usuwania
korzeni i innych zatorów

Sprężyna FLEXICORE to gruby hartowany na
gorąco, stalowy drut, ciasno nawinięty wokół
49-żyłowej liny stalowej. Ta opatentowana
technologia zapewnia nieporównywalną odporność
na uszkodzenia, solidność i elastyczność.

+ Składany wózek
+ Regulowany uchwyt
+ Skrzynka na akcesoria 
+ Duże pół-pneumatyczne koła 10"
+ Gąsiennice do pokonywania schodów
+ Załadunek i rozładunek przez 1 osobę
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Speedrooter92
E/ P-S92-E   
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Sprężyna FLEXICORE to gruby hartowany na gorąco, 
stalowy drut, ciasno nawinięty wokół 49-żyłowej 
liny stalowej. Ta opatentowana technologia
zapewnia nieporównywalną odporność na
uszkodzenia, solidność i odpowiednią elastyczność.

FLEXICORE

Zastosowanie do rurociągów: 

śred.75 do 250mm dług.do 60m

Spirala w komplecie: 100EM4 

średnica: 5/8" długość: 30m     

Profesjonaliści, mogą być 
pewni że to urządzenie doskonale
spełnia ich wymagania. 

Speedrooter92 może być łatwo 
załadowany do samochodu nawet
tylko przez jedną osobę.
Bez problemu również można
wciągnąć go po schodach dzięki 
specjalnym "gąsiennicom".
Regulowany uchwyt można 
przedłużyć lub skrócić do wersji 
kompaktowej. 
Jest standardowo wyposażony
w Power Cable Feed, system 
automatycznego posuwu, który
wysuwa sprężynę z prędkością
6 m/min. Może być łatwo, bez
żadnych narzędzi, dostosowany
do aktualnie potrzebnej sprężyny.
Sterowanie poprzez wodoodporny,
łatwy w użyciu, bezpieczny 
pneumatyczny pedał.
Bęben jest łatwo wymienialny na 
inny, zawierający inną sprężynę 
potrzebną w danej chwili.
 
 Rura prowadząca o długości 76cm, zapobiega niekontrolowany ruchom sprężyny i zabezpiecza ręce

użytkownika. Dostępne są dłuższe odcinki ułatwiające np. pracę w studzienkach.

SHD końcówka grot,  
przywraca przepływ wody

3HDSC nóż 3" ciężkich 
do cięcia i wyszarpywania

Z/2UC nóż 2" 
do cięcia i wyszarpywania

Z/RTR-2 świder do
wyjmowania przedmiotów

Z/3HDB piła do usuwania
korzeni i innych zatorów

Power Cable Feed 
wysuwa sprężynę
z prędkością
6 m/min

Z/4RSB piła do usuwania
korzeni i innych zatorów

Z/LE3 elastyczny odcinek początkowy
ułatwiający przejście przez kolana

+ Składany wózek
+ Regulowany uchwyt
+ Skrzynka na akcesoria 
+ Duże pół-pneumatyczne koła 10"
+ Gąsiennice do pokonywania schodów
+ Załadunek i rozładunek przez 1 osobę
 

Wymiary:
66x56x104cm
Waga: 52kg

E/  posiada silnik o mocy 246W / 165 obr./min, kabel zasilający o długości 6m, przełącznik P-S92-E
przód / stop / tył, wodoodporny, pneumatyczny włącznik pedałowy, skórzane rękawice, sprężynę
FLEXICORE o średnicy 5/8"(17mm) długość 30 metrów, zestaw 7 końcówek.

 standardowe wyposażenie E/ P-S92-E
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Wyposażenie
                          wybrane wyposażenie do udrażniaczy elektrycznych

U
d
ra

ż
n
ia

n
ie

 r
u
ro

c
ią

g
ó
w

FLEXICORE
Sprężyna FLEXICORE to gruby hartowany na gorąco,
stalowy drut, ciasno nawinięty wokół 49-żyłowej liny
stalowej. Ta opatentowana technologia zapewnia
nieporównywalną odporność na uszkodzenia, solidność
i elastyczność. 
Odcinki o długości 10, 15, 22, 30, 37 i 40 metrów.
Średnice 7, 9, 12, 14, 15, 19 milimetrów.

Prosty system łączenia męski/żeński daje możliwość
solidnego scalenia z głowicami tnącymi i przedłużającymi 
spiralami. 

Sprężyna FLEXICORE może być zakończona jedną 
z kilkudziesięciu profesjonalnych końcówek, które
tną, wycinają wyszarpują, wiercą lub chwytają.
Różne rozmiary w zależności od średnicy rurociągu.

Specjalne kule tnące CLOGCHOPPER to wielofunkcyjne
narzędzie tnące z samo-ostrzącymi się nożami.
Łatwo przechodzą przez rury z każdego materiału. 
Czyszczą ich wewnętrzne ścianki, zeskrobując z nich 
stwardniałe osady, skrystalizowany mocz i gruz. 
Usuwają korzenie i inne zatory, nie uszkadzając rur.

Świdry sprężynowe, pozwalają na wyjęcie z rury,
przedmiotów które tam się dostały.

       Piły i inne głowice z nożami usuwają korzenie,
       szmaty i inne zatory.

Specjalne końcówki z ostrymi grotami, przebijają 
się przez zator udrażniając przepływ wody.

Elastyczne prowadnice przegubowe o różnych długościach
pozwalają na łatwe pokonywanie wielo-zakrętowych 
odcinków rurociągów.
 

Dostępne są również różne rodzaje złączek umożliwiających 
przedłużanie spirali. 
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HANDY P/ D-25-2
Uruchamiany ręcznie lub za
pomocą wiertarki, udrażniacz
sprężynowy do rurociągów 32-50mm.
Odporny na uderzenia i upadki, trwały
bęben może zawierać do 15m
sprężyny FLEXICORE 1/4" lub 5/16".
Komplet zawiera 7,6m sprężyny 1/4"
FLEXICORE z końcówką skierowaną
do dołu (L-25-FL1-DH).

                          profesjonalne narzędzia ręczne do udrażniania

FLEXICORE

SPIN DRIVE
P/ 450FL2 z końcówką prostą.
P/ 450FL2-DH z końcówką do dołu.
Uruchamiany ręcznie udrażniacz
sprężynowy do rurociągów 50-75mm.
Wygodna korba i uchwyt. Trwały,
metalowy bęben może zawierać do 
30m sprężyny FLEXICORE 1/2".
Komplet zawiera 15m sprężyny 3/8"
FLEXICORE (L50FL2 lub L50FLDH)

URINAL AUGER P/TU4
Profesjonalny świder teleskopowy,
sprężynowy do pisuarów.
Odporny na załamania.
Dwurdzeniowa sprężyna FLEXICORE
o długości 120cm. Gumowe 
zabezpieczenia ceramiki przed 
uszkodzeniem.
Wygodny uchwyt i korba z winylu. 
Malowany proszkowo.
Stalowa rura prowadząca.  

CLOSET AUGER
Profesjonalny świder sprężynowy
do misek klozetowych. Odporny na
załamania. Dwu-rdzeniowa
sprężyna FLEXICORE 15/32".
Gumowe zabezpieczenia ceramiki.
Wygodny uchwyt i korba z winylu. 
Malowany proszkowo.
Stalowa rura prowadząca.
P/ P3FL dług. 86cm
P/ T6FL dług. 182cm teleskop.

BAILOCK P/ Z5503 
Profesjonalny zestaw elastycznych
prętów  do ręcznego udrażniania
odpływów, zbiorników i rynien.
Umożliwia łatwe oczyszczenie długich
odcinków rur np. budynek-szambo.  
System łączenia FASTLOCK.
Zawiera 10 prętów x 90cm każdy.
Końcówki: metalowy wygarniacz,
gumowy przepychacz 100mm, świder.
Torba z wodoodpornego materiału.
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                          P/   PKR-A-WC

U
d
ra

ż
n
ia

n
ie

 r
u
ro

c
ią

g
ó
w

Lekkie kompaktowe urządzenie do szybkiego
odblokowania zapchanego odpływu ze zlewu,
umywalki, natrysku czy toalety.

Usuwa z powodzeniem rdzę, osady i tłuszcze
z rurociągów o średnicy do 100mm.

Kinetic Water Ram swoje działanie opiera o
sprężone powietrze które w postaci impulsu
energii kinetycznej dociera do miejsca zatoru 
z prędkością 1400 m/s. 

Fala uderzeniowa przepycha blokujący rury materiał, eliminując problem. Działanie to jest błyskawiczne
i pozostaje pod stałą kontrolą. Dzięki wakumetrowi moc impulsu dostosowuje się do konkretnego przypadku,
co sprawia że jest to jednocześnie bezpieczne. Nie wytwarza w instalacji ciśnienia które mogłoby 
w jakikolwiek sposób ją uszkodzić. Użytkowanie jest bardzo proste a efekt praktycznie natychmiastowy.
Wystarczy kilka razy użyć pompki dla odpowiedniego sprężenia powietrza, a następnie nacisnąć spust... 
Szczególnie polecane w sytuacjach kiedy zastosowanie sprężyn jest utrudnione np. ze względu na ozdobne 
elementy które mogłyby zostać uszkodzone lub w związku z dużą ilością zakrętów albo niekorzystne np.
z uwagi na trudność zdemontowania miski ustępowej.

Model: PKR-A-WC: Kinetic Water Ram, walizka
transportowa, stożek 4", wąż uszczelniający,
korki gumowe 5 sztuk.
Model: PKR-D-WC: jak KR-A-WC + dodatkowo adapter
do WC 6", korki ekspansyjne 4 sztuki, wąż do wody, zawór 
kontrolny, uniwersalny adapter do kranu.
   

                         P/   PKR-D-WC

Kinetic Water RAM

Zastosowanie do rurociągów: 

     średnica od 32 do 100mm 



Wszelkie prawa zastrzeżone. BORYSOWSKI & Spółka, Łomianki 2018 Wszelkie nazwy, logo, hasła
reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub
naszych dostawców. Ich wykorzystywanie do jakichkolwiek celów bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody
jest zabronione. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu należy traktować jako nie wiążące. Każdy
parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prosimy o potwierdzenie
u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Sprzedaż następuje
wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.
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BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki  
T: 227 514 777,  T: 227 514 778,  T: 227 514 779
www.borysowski.eu

Produkty dostarczane
przez firmę 
BORYSOWSKI & Spółka
spełniają europejskie 
i międzynarodowe normy  
dotyczące jakości 
i bezpieczeństwa.

Produkty prezentowane w tym folderze
pochodzą z Unii Europejskiej lub USA.

Jaka sprężyna, do jakiej średnicy rury?

1/4"  do rurociągów od 30 do 50mm
5/16"do rurociągów od 38 do 50mm 
3/8"  do rurociągów od 50 do 75mm
1/2"  do rurociągów od 75 do 100mm (bez korzeni)
9/16"do rurociągów od 75 do 100mm (bez korzeni)
5/8"  do rurociągów od 75 do 150mm
3/4"  do rurociągów od 100 do 250mm  


