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Ecienta ridicata in curatarea partii inferioare a conductei, cu unghi ajustabil, pentru curatare. 
Cu bare de protectie si 3D uid mecanics  sistem  pentru mai multa putere. Insertiile ceramice sunt 
incluse. Pentru a indeparta nisipul,namolul si alte reziduuri solidele de pe fundul conductei.



Ecienta ridicata in curatarea partii inferioare a conductei, pentru tevile rotunde sau ovale. Cu 3D uid 
mecanics sistem  pentru o curatare mult mai buna si efectiva.



Duza ce se foloseste pe partea inferioara a conductei,pentru curatarea fatetelor sau conductelor 
mici. Varfuri ascutite in combinatie cu 3D uid mecanics sistem  pentru un proces rapid si efectiv 
de curatare.



Duzele difuzoare de aer sunt potrivite pentru conducte largi. Ele transporta o cantitate mare de nisip,
namol si pietris in timpul lucrului.



Duza pentru curatarea conductelor cu 3D uid mecanics sistem  si doua unghiuri diferite de curatare 
15/25 pentru curatarea periodica a tevilor. Jeturi de curatare foarte puternice.



Duza de inalta tractiune cu 3D uid mecanics sistem. Unghi de curatare 7. Forta tractiunii impresionanta 
si capacitate foarte buna in curatarea namolului/mizeriei.



Duza performanta de curatare cu 3D uid mecanics sistem  pentru curatarea de 360 grade a conductelor. 
Pentru inlaturarea grasimii sau murdariei de pe peretii conductei. Duza perfecta inainte de inspectia TV.



Duza pentru curatarea conductelor cu 3 ungiuri diferite de curatare, 7,14 si 21 (art.nr. 1220-8,16 si 26). 
Cea mai buna combinatie a fortei de tractiune si a puterii de curatare.
Cu 3D uid mecanics sistem  pentru rezultatele cele mai bune de curatare.
Optional, se poate face inchiderea unui unghi de curatare,pentru a concentra jeturile pe celelalte. 
Exemplu,pereti laterali si baza conductei.



Duza pentru curatarea periodica a coductelor mici. 2 unghiuri diferite de curatare 15/25. Cu 3D 
uid mecanics sistem.



Duza performanta, de inalta tractiune, pentru conductele mici. Cu 3D uid mecanics sistem, pentru o 
curatare puternica.



Duza de curatare pentru curatarea radiala a conductelor. Trei unghiuri de curatare 15/25/70. Cu 3D uid 
mecanics sistem  pentru o curatare efectiva.



Duza de curatare, pentru curatarea conductelor de canalizare ovoidale si un singur unghi de curatare 20. 
3D uid mecanics sistem pentru o curatare efectiva.



Duza de curatat, in forma de ou cu jeturi in fata,aditionale, pentru deschiderea blocadelor. 
Jeturi spate 20. Jeturi fata 3x15+1x0. Cu 3D uid mecanics sistem  pentru cele mai bune rezultate 
in curatenie.



Duza pentru curatat, cu 12 ajutaje inserate si un unghi de curatare de 15. Caracteristici de tractiune 
si curatare excelente.



Duza compacta si foarte usoara pentru curatarea tevilor mici



Duza dalta pentru inlaturarea blocajelor.



Duza dalta, grea cu 70 grade jeturi aditionale pentru inlaturarea totala a blocajelor. Cele 5 jeturi din fata 
distrug blocajele. Cele 70 jeturi permit trecerea ajutajului in timp ce jeturile din spate asigura transportul 
materialului dizolvat.



360-duza pentru curatare pozitionat pe o sanie ajustabila. Utilizat pentru o curatare perfecta inainte 
de inspectia TV.



Duza speciala, pentru curatarea tevilor, pe jumatate deschise sau complet deschise, in spatiile publice, 
in centru sau poduri. Cu 3D uid mecanics sistem  pentru o forta a tractiunii crescuta si cele mai bune 
rezultate de curatare.



Duza de impingere fara jet de spate. Adauga art.nr.1144 pentru impingerea ajutajului, cu cablul tau din 
bra de sticla, inauntrul pipei.



Duza performanta, rotativa, pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem de reciclare al apei. Viteza rotatiei 
controlate in combinatie cu 3D uid mecanics sistem  pentru cele mai bune rezultate de curatare si forte 
inalte de tractiune. Pentru inlaturarea grasimii,crustelor sau chiar si depozitele minerale.



Duza puternic rotativa, perfect pentru autovidanjele cu sistem de reciclare al apei.



Duza rotativa pentru curatarea radicala a conductelor. 3 jeturi rotative cu unghiuri de curatare 90/75/60;
sparge grasimea sau murdaria din interiorul conductei. Jeturile dorsale elimina materialele dizolvate.



Duza rotativa, pentru eliminarea pietrisului sau nisipului din interiorul racordurilor laterale pana la 
conducta principala. 3 jeturi dorsale imping ajutajul pe linie.



Duza vibratoare, produce vibratii puternice ce rup depozitele. Jeturile dorsale inlatura depozitele de 
pe tevi. Atentie: nu folositi duza vibratoare in conductele de lut, conductele avariate sau de plastic.



Unealta de inalta ecienta pentru indepartarea radacinilor si depozitelor sau pentru inlaturarea 
blocajelor in conductele mici. De asemenea reductibil la G 3/8” si G1/4”.



Taietor ecient pentru inlaturarea radacinilor si depozitelor. Cu 3D uid mecanics sistem.  
Performanta ridicata. 100% pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem de reciclare.



Turbo 0 cu lanturi taioase 
100/125/150 mm si sanuite 
100/125/150 mm in cazuri speciale.







Taietor ecient pentru inlaturarea radacinilor si depozitelor. Cu 3D uid mecanics sistem. Performanta 
ridicata. 100% pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem de reciclare al apei. Versiunea mica pentru 
o arcada mai buna.





Taietor de radacini ecient cu ghid ajustabil. Opritoare de lanturi rapide si care se schimba. 
Performanta inalta. Cu 3D uid mecanics sistem. 100% pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem 
de reciclare al apei.





Taietor de radacini ecient cu ghid ajustabil. Opritoare de lanturi rapide si care se schimba. 
Performanta inalta. Cu 3D uid mecanics sistem. 100% pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem 
de reciclare al apei.





Taietor de radacini ecient cu ghid ajustabil. Opritoare de lanturi rapide si care se schimba. 
Performanta inalta. Cu 3D uid mecanics sistem. 100% pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem 
de reciclare al apei. Expandabil pana la 1000 mm cu extensii.





Taietor de radacini ecient cu ghid ajustabil. Opritoare de lanturi rapide si care se schimba. 
Performanta inalta. Cu 3D uid mecanics sistem. 100% pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem 
de reciclare al apei.





Taietor cu lanturi de inalta ecienta cu rulmenti condusi de o turbina. Pentru inlaturarea radacinilor 
sau depozitelor din conducte. Cea mai buna performanta cu Turbinpower.



Taietor ecient condus de o turbina. Capul taietorului este calit si foarte agresiv. Perfect pentru 
distrugerea blocajelor cauzate de radacini sau pamant ce blocheaza curgerea apei.



Taietor de inalta ecienta condus de o turbina. Capul este armat cu diamante. Perfect pentru 
taierea depozitelor tari. Cu 3D uid mecanics sistem .



Utilaj de taiere pentru distrugerea totala a blocajelor in conducte mici.



Unealta speciala pentru curatari la 360 grade a conductelor mari,rotunde. Folosit pentru 500 mm 
pana la 2500 mm. Manevrare usoara . Incepe procesul de curatare in mai putin de 10 min. 100% pentru 
folosirea cu autovidanjele cu sistem de reciclare al apei.



Unealta speciala pentru curatarea conductelor mari, pana la 5 metri la 360 grade. HADES-CAR 
va trece prin gaura usor. Incepe procesul de curatare in mai putin de 10 min. 100% pentru folosirea 
cu autovidanjele cu sistem de reciclare al apei.



Unealta speciala pentru conducte ovoidale. Ghid continuu ajustat pana la 1800 mm inaltime. 
360 grade curatare. Incepe procesul de curatare imediat. 100% pentru folosirea cu autovidanjele cu sistem 
de reciclare al apei.



Curata gurile de vizitare sau barile cu rata uxului minim de 40 litri  pe minut si ½” furtun. ¾” furtun 
sau mai mare? Ia-ti propriul sistem Spin-Jet 5052 sau 5055. 100% pentru folosirea cu autovidanjele 
cu sistem de reciclare al apei.



Unealta pentru navigarea in lateral. Rasuceste furtunul tau HP pentru a merge in stanga, dreapta 
sau alte directii.





Reduce riscul distrugerii toaletelor cu ANTIBLASTER.





HD-Pistols cu lance si mana de apucat. Pune diferite accesorii pe lance.



Imbinarile pivotante sunt facute din otel inoxidabil.



Carlige facute din otel inoxidabil.





Ghid patinator ajustabil pentru centralizarea in liniile conductelor. Folositi aceasta unealta cu duze 
rotitoare, de curatare sau alte tipuri.



Sistem role protectie furtun presiune. Facut din otel inoxidabil. 1600,1601 si 1620 cu role de aluminiu 
si rulmenti.
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