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Poręczne, łatwe w użyciu, profesjonalne,  
elektryczne urządzenie sprężynowe do udrażniania
rurociągów o średnicy do 3"(75mm).

SUPER-VEE sprawdza się w małych obiektach
w każdej sytuacji. 

Zawodowcy na całym świecie, zachwalają 
Dyna-Thrust = system łożysk ułatwiający 
manewrowanie sprężyną, redukujący opory,
przedłużając żywotność całego urządzenia. 

Naturalnie ogromne znaczenie, ma również,  
jedyna taka na świecie sprężyna FLEXICORE
ze specjalnym stalowym rdzeniem wykonanym
z 49-żyłowej stalowej liny, gwarantującej
doskonałą elastyczność, odporność na uszkodzenia 
trwałość i skuteczność w każdej sytuacji.
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Waga:
  9kg

SUPER-VEE wyposażony jest w specjalny uchwyt. Przesunięcie
go do tyłu powoduje zatrzymanie sprężyny. Przesunięcie do
przodu jej poluzowanie. Po prostu Klik/Klak! Dzięki temu,
spiralę wsuwa się do rury i z niej wysuwa, znacznie szybciej.
Utrzymując nad nią w łatwy sposób, stałą kontrolę.
System automatycznie dostosowuje się do sprężyn o różnej
średnicy. Urządzenie napędzane jest wysokiej jakości,
silnikiem MADE IN USA. Dwukierunkowym, podwójnie 
izolowanym, wyposażony w kulowe łożyska oraz regulację
prędkości obrotów ( 0-500 obr/min).

Super-Vee FLEXICORE

Zastosowanie do rurociągów: 

śred. 30 do 75mm długości do 15m

Spirala w komplecie: 25HE1

średnica: 1/4" długość: 7,5m     

SUPER-VEE wyposażony jest w system umożliwiający
szybką wymianę zasobnika ze sprężyną.Wystarczy poluzować 
trzy wkręty metalowej obudowy. Odłączyć część frontową
i wymienić zasobnik na inny, z bardziej dopasowaną do 
sytuacji spiralą lub przedłużyć ją o kolejne 10 metrów (3/8").
Nowa czysta sprężyna w mniej niż minutę!

Zasobnik może zawierać 
15 metrów sprężyny 1/4" lub 5/16"
albo 10 metrów sprężyny 3/8". 

SUPER-VEE może
korzystać z wielu 
końcówek odpowiednich 
do sytuacji.
Korzystanie z końcówek
wymaga stosowania
sprężyn posiadających 
konektor.
Spytaj naszego 
specjalistę: jaka spirala
i które końcówki będą
dla ciebie najlepsze? 
 

MCC ( opcja) pudełko z wytrzymałego PVC. 
w który można łatwo przechowywać całe
urządzenie wraz dodatkowym zasobnikiem.
Zawsze gotowe do pracy!

 przykłady końcówek (opcja)

Z/AH końcówka grot,  
przywraca przepływ wody

Z/1"�⁄� SCB nóż 1"�⁄�" 
do cięcia i wyszarpywania

Z/BG świder 
do wyjmowania przedmiotów

Z/FAH końcówka grot 
elastyczna

Z/DHBG świder do
wyjmowania przedmiotów


