
WC-RENSERE

• MULIGHED FOR BRUG MED AKKU-
BOREMASKINE giver ekstra kraft til 
fjernelse af svære tilstopninger

• TELESKOP DESIGN - giver ekstra 
kabellængde til fjernelse af tilstopninger 
længere nede i røret.

• C-FORMET BOREHOVED - ideel til at slå 
hårde tilstopninger istykker.

• VENSTRE-SPUNDET VÆVET KABEL - 
forstærker kablet og forhindrer kinkning.

FORDELE

• Rørstørrelser op til 50 mm
• Kabellængde: 4’ (1,2 m)
• Kabel diameter: 10 mm
• Betjening: Manuel eller 

med akku-boremaskine
• Anvendelsesområder: 

Urinaler & bruseafløb
• Borehoved: “C”

SPECIFIKATIONER

K-1 KOMBINATIONS-RENSER
K-1 kombinations-renser giver en alt-i-én løsning til fjernelse af tilstopninger i 
urinaler og bruseafløb.

BESTILLINGSOVERSIGT

KATALOG 
NR.

MODEL 
NR.

BESKRIVELSE
VÆGT

(lb.)  (kg)
46683 K-1 K-1 kombinations-renser 5     2.3

K-1 Manuel 
kombinations-renser

K-1 Kombinations-renser til 
brug med akku-boremaskine

URINALER BRUSEAFLØB
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www.RIDGID.com

RIDGID® wc-rensere er den professionelles valg til hurtig rensning af tilstoppede toiletter. Begge er gode til både standard- og vandbesparende 
toiletter og fås i længder af 3’ (1 m) og 6’ (2 m). Begge har:
• Stærkt kabel med tre separate omviklinger omkring den centrale kerne for at give kraft til at komme igennem svære tilstopninger.
• Vinylskjold til beskyttelse af toiletkummen.
• Rustbestandigt rør.

BESTILLINGSOVERSIGT

WC-RENSERE
Med kraftigt kabel

K-3 - 3’ (1 M) WC-RENSER
3’ (1 m) kabel, når helt igennem toilettet.

K-6 - 6’ (2 M) WC-RENSER
En hurtig låsejustering forlænger kablet til 6’ (2 m) 
og renser længere ud end toilettet.

FORHANDLER

Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre 
design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring 
i brochurer. For vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller 
www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. The Emerson logo and RIDGID logo are registered 
trademarks of Emerson Electric Co. or RIDGID, Inc. in the U.S. and other 
countries. All other trademarks belong to their respective holders.

KATALOG 
NR.

BESKRIVELSE
VÆGT (lb.) 

(kg)

59787 K-3  3’ (1m) WC-renser med borehoved 4.4     2.0

59797 K-6  6’ (2m) WC-renser med borehoved 5.5     2.5
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ARIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
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Tel: 80 88 73 55
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