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E/ JM-1450   

Silne, profesjonalne urządzenie do wodnego,
ciśnieniowego usuwania zatorów i utrzymywania 
w czystości rurociągów ściekowych.
Wyposażone w wąż 1/4" umożliwia oczyszczenie
przewodu kanalizacyjnego o długości do 45 m, 
i średnicy od 2" (51mm) do 4" (100mm).
Pulsacyjne działanie systemu Vibra-Pulse 
eliminuje naprężenia pomiędzy wężem 
a powierzchnią rury, ułatwiając przesuw 
przez kolana, przerywając a następnie
wznawiając uderzenia strumienia wody.

To kolosalna różnica 
w porównaniu do urządzeń
innych producentów czy 
zwykłych myjek ciśnieniowych. 
Ma to znaczenie szczególnie w sieciach o 
mniejszej średnicy. Vibra-Pulse wzmacnia
moc czyszczącą urządzenia a praca przebiega
szybko i sprawnie.
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Wymiary cm :
71 x 38 x wysokość 86
Wysokość 36 cm ze
zdjętym bębnem. 

Generowane ciśnienie: 103,4 bar, 
Wydajność: 7 l/min.
Silnik o moc: 1100W (230V)
Pobór prądu tylko 13 A (pulsacja).
                                                                         
                                                                                             
  

Electric Jet  

Zastosowanie do rurociągów: 

śred.od 38 do 100mm dług.do 45m

Węże w komplecie: 150JH1 + 30JH00  

1/4" dług.45m + 1/8" dług.9m     

Bęben z wężem może być łatwo oddzielony 
od korpusu urządzenia zapewniając jego 
kompaktowość i łatwe przemieszczanie. 

JM-1450 to urządzenie dla zawodowców wyprodukowane
w USA przez zawodowców, firmę General Pipe Cleaners. 

Waga:
50kg

Dysze usuwające zatory i utrzymujące w czystości
wnętrze rurociągu. Eliminują tłuszcz, piach i lód.

Wygodny wysuwany uchwyt
i duże 8" koła pozwalają na łatwe
przemieszczanie urządzenia przed
i po wykonanej pracy.

Model: E/JM-1450-A
+ stalowa konstrukcja malowana proszkowo 
+ wąż Super-Flex 1/8" długość 9m 
+ wąż Super-Flex 1/4" długość 45m  
+ pulsacyjny strumień o ciśnieniu 103,4 bar
+ do rur o średnicy wew. od 38 do 100mm
+ zestaw 8 wymiennych dysz
+ usuwa tłuszcz, piasek, lód 
+ wydajność 6,4 l/min
+ pobór prądu tylko 13A
+ oddzielany bęben
+ kompaktowe wymiary
+ skrzynka narzędziowa
+ łatwy transport
+ duże koła 8"
  

Opcjonalny 
pedał pozwalający
na sterowanie
urządzeniem
w oddaleniu 
od  korpusu.


