
Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Mechanizm automatycznego napinania z możliwością wybierania siły ciągu

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Poszerzanie przepustu ziemnego (rurociągu)
W przypadku pękniętych rur odlewniczych występują zróżnicowane opory sił przeciągania, spowodowane nałożonymi kołnierzami,
opaskami naprawczymi. Aby nie doprowadzić do przeciążenia zrywającego w sytuacji dużego oporu, oddziaływującego na głowicę
kruszącą, układ automatycznego doboru siły naprężenia ustala jego dopuszczalną wartość. Prędkość ciągnięcia jest znacznie wyższa niż
prędkość głowicy kruszącej. To sprawia, że przy osiągnięciu wybranej siły ciągnięcia pompa hydrauliczna reguluje w sposób automatyczny
prędkością tak, aby stale utrzymywać pożądany poziom napięcia wstępnego. W przypadku podwyższonego oporu, spowodowanego np.
opaską naprawczą, prędkość ciągnięcia spada do zera, a naprężenie wstępne utrzymuje się na stałym poziomie. W przypadku pęknięcia
kołnierza rury, prędkość ciągnięcia wzrasta odpowiednio do naprężenia wstępnego. To pozwala na uniknięcie ewentualnego uszkodzenia
luźnej liny przez głowicę kruszącą. 

Czyszczenie rurociągu
Z uwagi na to, że kruszenie powstałych złogów rdzy wymaga zastosowania większej siły, podwyższa się wartość naprężenia wstępnego oraz
obniża prędkość ciągnięcia.

Rewitalizacja rurociągów
Dwa stosowane w zakresie rewitalizacji  rurociągów technologie: „rolldown“(przeciąganie nowej rury w starym przepuście)  oraz

„swageline“ (termiczne zmniejszenie rury w stosunku do starego przepustu).

Zastosowanie przyciągarki bębnowej we współdziałaniu ze stacją typu „rolldown“

Zadaniem przyciągarki jest wciągnięcie rury PE w światło starego przepustu. W obrębie stacji „rolldown“ dochodzi do zmniejszenia
średnicy rury PE Irce z tego względu nie występują z reguły żadne zatarcia w obrębie płaszcza rury. Z uwagi jednak na to, że rura PE
dociskana jest przez rolki skokowo, powstaje zjawisko nierównomiernego ciągu. Mechanizm automatycznego naprężania gwarantuje ten
sam poziom napięcia wstępnego rury, bez możliwości jej przeciążenia zrywającego.

Zastosowanie przyciągarki bębnowej przy współdziałaniu ze stacją typu „swageline”

W ramach technologii „swageline“ rura PE zmniejszana jest termicznie pod względem średnicy. Przy jej przeciąganiu musi być ona cały
czas naprężona. W przypadku obniżenia naprężenia, średnica rury wraca do wartości wyjściowej i dochodzi do zacisku w przepuście.
Zastosowanie mechanizmu doboru i utrzymania naprężenia wstępnego firmy Bagela, wyklucza możliwość powstania takich sytuacji.

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Przyciągarki bębnowe występują w formie urządzeń na
jedno- lub dwuosiowych przyczepach transportowych,
sprężonych z pojazdem ciągnącym za pomocą głowicy
kulowej lub ucha pociągowego. Urządzenie składa się
zasadniczo z napędu przyciągarki oraz z bębna z
automatycznym mechanizmem nawijania liny, silnika
spalinowego oraz przekładni hydraulicznej.
Przyciągarki stanowią zwartą, zabudowaną konstrukcję,
wykonaną z profili stalowych w formie skrzyni
obudowanej arkuszami stalowej blachy.

Pompa olejowa z regulacją ciśnienia i przepływu pozwala
na ustawienie pożądanej wartości siły ciągnięcia oraz w
przypadku wystąpienia różnych oporów ciągnięcia
utrzymanie określonego naprężenia wstępnego.
Przy pomocy tego systemu następuje samodzielny dozór i
regulacja warunków bardziej efektywnej eksploatacji, niż
w przypadku ręcznego sterowania prędkością ciągnięcia
względem sterowania tylko poprzez zawory przelewowe.

Wyposażenie seryjne: Wyposażenie dodatkowe:

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

-podwozie z hamulcem najazdowym, dyszel z
możliwością ustawienia wysokości z uchem
zaczepowym i zaczepem kulowym (do 3500 kg),
oświetlenie 12V, dopuszczenie do ruchu 
-obudowa z blachy stalowej z wygłuszeniem
-hydrauliczny manometr pomiarowy, układ wstępnego
napinania z regulacją siły ciągu, licznik motogodzin
-silnik wysokoprężny z przekładnią hydrauliczną 
-przeciągarka z podwójnym kabestanem, bębnem na linę
-lakier: czerwień drogowa, RAL 3020

-inne silniki, podwozia, kolory lakierów i dłuższe
liny na życzenie
-od 3500 kg z dopuszczeniem do ruchu na życzenie
-teleskopowe wysięgniki 

Wyposażenie dodatkowe może zmieniać

parametry wymiarów o wagi.

Dane techniczne:

-o Oś stała ¬o Oś przestawna -oo Os podwójna stała ¬oo Oś podwójna przestawna

Typ Maks. Silnik napędzający Linka Podwozie

Naciąg Prędk. kW Paliwo Cyl. Śred. Dług. Typ Ham. Dług. Szer. Wys. Ciężar Nr zamów.

RW 30 40 10 Diesel 1 10 200 -o Najzd. 3500 1650 1300 1200 001.002.10

3000 kN m/min L mm m 1,3 mm mm mm kg

RW 40 40 20 Diesel 4 11 300 ¬o Najzd. 4200 1650 1300 1450 001.003.13

4000 kN m/min W mm m 1,6 mm mm mm kg

RW 50 30 20 Diesel 4 12 300 ¬o Najzd. 4200 1650 1300 1450 001.004.28

5000 kN m/min W mm m 1,6 mm mm mm kg

RW 100 14 20 Diesel 4 16 300 ¬oo Najzd. 4600 1820 1460 2300 002.003.01

10 kN m/min W mm m 2,5 mm mm mm kg

RW 100 30 48 Diesel 4 16 500 ¬oo Najzd. 4800 1820 1460 2950 002.003.04

10 kN m/min L mm m 3,0 mm mm mm kg

RW 200 17 36 Diesel 3 22 300 ¬oo Powiet. 4900 2000 1750 5000 002.301.01

20 kN m/min L mm m 5,0 mm mm mm kg

RW 400 25 74 Diesel 6 32 800 ¬oo Powiet. 6750 2500 2650 16000 002.603.02

40 kN m/min L mm m 16,0 mm mm mm kg

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Redukcja personelu obsługi     Mniejsze zużycie zaprawy cementowej     Mniejsze koszty utylizacji
 

   Większy porządek na placu budowy       Większa wydajność dzienna       Większe bezpieczeństwo

Zastosowanie przeciągarek bębnowych firmy Bagela do wylewania przepustów zaprawą cementową pozwala na
daleko idącą redukcję czasu przygotowania technicznego na placu budowy, kosztów robocizny przy rozkładaniu
węża podającego zaprawę cementową oraz czyszczeniu i sprzątaniu po wykonywanych czynnościach
eksploatacyjnych. 

Przeciągarka wyposażona jest we własny napęd i może funkcjonować na minimalnej powierzchni eksploatacyjnej
bez użycia ciągnika. Na bębnie przeciągarki znajduje się trójelementowa wiązka przewodów, składająca się z węża
podającego zaprawę cementową, węża ciśnieniowego oraz liny ciągnącej. W momencie wkładania wiązki do
przepustu rury podłączone zostają również przewody zasilające. Po wykonaniu próbnego działania głowicy
odśrodkowej można zacząć proces wylewania. Podczas gdy jedną z lin, służącą do wciągania wiązki wężów,
umieszcza się w kolejnym przepuście, obsługa betoniarki oraz przeciągarki bębnowej wykonują wylewkę
cementową w przepuście.

Prędkość ciągnięcia głowicy odśrodkowej ustala się proporcjonalnie pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością
żądaną tak, aby niezależnie od ilości warstw wiązki na bębnie była ona absolutnie wartością stałą.

Parametry, takie jak: wylana długość, prędkość ciągnięcia oraz jego siła można odczytać na wskaźniku cyfrowym
oraz dokumentować w formie drukowanego protokołu.

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Rozkładanie węży niesie za sobą z reguły wiele problemów, z
których wymienić by można:
1. Mała powierzchnia wykonawcza w zurbanizowanej przestrzeni –
rozkładanie węży o długości 100m oraz stosunkowo dużych
średnicach wymaga nie tylko odpowiedniej powierzchni oraz
personelu obsługi, ale również niesie za sobą często zagrożenie
bezpieczeństwa komunikacyjnego.
2. W obrębie cieplejszych pór roku powstaje niebezpieczeństwo
zaczopowania zaschniętą zaprawą głowicy odśrodkowej, przy styku
węży w nagrzaną powierzchnię asfaltu.
Kołowrót bębna firmy Bagela jest, zatem prewencyjnie

wyposażony w urządzenie spryskujące, które ochładza wąż z

zaprawą do temperatury poniżej temperatury zastygania.

3. Konieczność usunięcia zabrudzeń i bakterii przed włączeniem
sieci do eksploatacji. 

W momencie wylewania zaprawą cementową przepustu wiązka
węży nawijana jest na duży bęben, a po jej za kończeniu
przemieszczana bezpośrednio w kolejne miejsce realizacji procesu.
W ten sposób unika się przerw międzyoperacyjnych.

W związku z krótkim przebywaniem zaprawy wewnątrz węża nie
występuje niebezpieczeństwo zastygnięcia zaprawy, pomimo
stosunkowo krótkiego czasu twardnienia zaprawy. Nie ma więc
potrzeby opróżniania i czyszczenia węża, co umożliwia
bezpośrednią kontynuację operacji wylewania.

Prowadzi to również do uzyskania oszczędności w ilości zużywanej
zaprawy  oraz  kosztach  czyszczenia  węży,  a  przy  odpowiednio
poczynionych  przygotowaniach  (odpowiednim  zaopatrzeniu  w
surowiec) można znacznie zwiększyć wydajność dzienną.

Lakier: czerwień drogowa RAL 3020 Wyposażenie seryjne: napęd samojezdny (własny)

Dane techniczne:

Maks. Silnik napędzający Linka Podwozie
Typ Naciąg Prędk. kW Rodzaj Cyl. Śred. Dług. Typ Hamulec Dług. Szer. Wys. Ciężar Nr zamów.

RW 30 35 20 Diesel 4 10 200 ¬oo Najazd. 6000 2350 3000 3000 026.001.00

3ZM kN m/min W mm m 3,5 mm mm mm kg

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Przyciągarka bębnowa RW1500 w sposób idealny
nadaje się do przeciągania węży w przepustach
kanalizacyjnych. Poprzez swoją kompaktową
konstrukcję może być przewożona przy użyciu
pojazdów osobowych. Kółka samonastawcze zwrotne
pozwalają na podjazd urządzeń bezpośrednio pod
krawędź studzienki kanalizacyjnej.
Dla wykonania operacji ciągnięcia pionowego
przyciągarka ustawiana jest w obrębie studzienki
przy pomocy 4 podpór z regulacją wysokości
podnoszenia. Hydrauliczna przekładnia napędzana
jest silnikiem spalinowym i regulowana ręcznym
pokrętłem. Tym samym istnieje możliwość regulacji
prędkości ciągnięcia linki w przedziale od 0 do maks.
5m / min. Rozdzielanie liny następuje w cyklu
automatycznym dla potrzeb wyciągnięcia liny bęben
można rozłączyć z układem napędowym. 
W celu umożliwienia eksploatacji w
pomieszczeniach zamkniętych urządzenie
dostarczane jest również z napędem elektrycznym.

Wciągarka wyposażona jest w linkę stalową w
średnicy 8mm i długości 200m oraz sile ciągu
wynoszącej 15kN. Istnieje możliwość dostarczenia
linki o długości 250m. 
Nr zamówienia: 007.700.06

Wyposażenie specjalistyczne:

Mechanizm napinania linki przy pomocy
hydraulicznej przekładni
Nr zamówienia: 003.572.90

Rolka napinająca do przewodów i kabli w otworach
szybowych. Wraz ze wzrastającym obciążeniem
napinającym rolka zwrotna dociskana jest do ściany
otworu szybowego.
Nr zamówienia: 004.224.00

Lakier: czerwień drogowa RAL 3020

Dane techniczne:

Maks. Napędzający Linka
Typ Naciąg Prędk. Silnik Śred. Dług. Dług. Szer. Wys. Ciężar Nr zamów.

RW 1500 15 0-5 Benzin, 4 KW 8 200 1000 910 800 340 007.700.06

kN m/min Handstart mm m mm mm mm kg

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Gas- und Wasserleitungen aus  PE werden bis zu einem Durchmesser von 63 mm in der Regel als Rohrbundware
geliefert. Sind die Verpackungsbänder gelöst, expandieren die Ringe und drohen, bedingt durch die Eigen-
spannung, durcheinander zu springen.

Tak wygląda tradycyjne układanie rur lub kabli:

• Wysokie koszty robocizny 

• Możliwość uszkodzenia rur poprzez tarcie przy
przeciąganiu rur

• Nieracjonalna  gospodarka  resztkowymi  partiami
rur

Kołowroty bębnowe firmy Bagela umożliwiają:

• jednoosobową obsługę czynności układania rur
• bezpieczną manipulację zwojami na placu budowy
• Mocowanie resztowych zwojów na kołowrotach
• bezproblemowe składowanie o powtórne

użytkowanie niewykorzystanych końcówek

Kołowroty RH 40 i RH 63 można instalować na
przyczepach transportowych, także bez ramy stojaka.
 
RH 40        Nr zamówienia: 004.462.00

RH 63        Nr zamówienia: 004.470.00

Dane techniczne:

Rury Rohrbund Nawój
Typ Śred. Śred. zewn. Szerokość Długość Długość Szer. Wys. Ciężar Nr zamów.

RBH 40 max. 40 max. 1350 max. 400 max. 200 m (Ø32 mm)1 1450 730 1500 95 004.450.00

mm mm mm max. 100 m (Ø40 mm)1 mm mm mm kg

RBH 63 max. 63 max. 2200 max. 590 max. 500 m (Ø50 mm) 2350 1060 2470 215 004.750.01

mm mm mm max. 100 m (Ø63 mm)1 mm mm mm kg

1 1 Długość standardowa (inne długości na życzenie)
1

1

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Rohrverlegerolle mit Grundplatte, verzinkt
für das Verschweißen von Einzellängen
und das Einziehen von Inlinern bis Ø300 mm 
Traglast: 300 kg, Gewicht: 4,0 kg
Bestell-Nr. 009.100.00

Rolka do układania rur na podstawie, ocynkowana,
jako podpora do spawania poszczególnych odcinków i
wciągania przewodów do starych przepustów do 300mm
średnicy
Nośność: 300 kg, Ciężar: 4.0 kg
Nr zamówienia: 009.100.00

Hydraulisch verstellbarer Rohrverlegebock, verz.
Max. Rohr-Ø 1200 mm, max. Traglast 1000 kg
Gewicht: 35 kg                                 Bestell-Nr. 009.409.50

Hydrauliczne podpory do układania rur, ocynkowane
Maks. śred. rury 1200 mm, maks. nośność 1000 kg
Ciężar: 35 kg                                   Nr zamów. 009.409.50

Mechanisch verstellbarer Rohrverlegebock, verz.
Max. Rohr-Ø 1200 mm, max. Traglast 1000 kg
Gewicht: 30 kg                                 Bestell-Nr. 009.409.70

Mechaniczne podpory do układania rur, ocynkowane
Maks. śred. rury 1200 mm, maks. nośność 1000 kg
Ciężar: 30 kg                                    Nr zamów. 009.409.70

Rohrverlegebock, verzinkt

Podpory bez regulacji, ocynkowane

Max. Rohr-Ø
Maks. śred.

rury

Max. Traglast
maks. nośność

Gewicht
Ciężar

Bestell-Nr.

Nr zamów.

500 mm 500 kg 11,5 kg 009.409.20

750 mm 1000 kg 29 kg 009.409.30

Rohr-Drehvorrichtung zum Schweißen

Max. Rohr-Ø 400 mm
Gewicht: 9 kg
Bestell-Nr. 009.911.00

Mechanizm obrotowy do spawania rur

Maks. śred. rury: 400 mm
Ciężar: 9 kg
Nr zamów. 009.911.00

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Innenziehköpfe für PEHD-Rohre

-ohne Abdichtung-
Głowica do przeciągania rur typu PEHD

-bez uszczelek-
Rohraußen-Ø
Śred. zewn. rury

Spannbereich ca.
Zakres naprężania

Bestell-Nr.

Nr zamów.

32 mm 24-28 mm 009.563.04

40 mm 32-36 mm 009.563.06

50 mm 39-47 mm 009.563.08

63 mm 49-60 mm 009.563.12

75 mm 59-70 mm 009.563.14

90 mm 71-85 mm 009.563.16

110 mm 87-103 mm 009.563.18

125 mm 99-116 mm 009.563.20

140 mm 111-130 mm 009.563.22

160 mm 127-148 mm 009.563.24

180 mm 144-166 mm 009.563.26

200 mm 158-184 mm 009.563.28

225 mm 178-206 mm 009.563.30

250 mm 198-230 mm 009.563.36

Innenziehköpfe für PEHD-Rohre

-mit Abdichtung-
Głowica do przeciągania  rur typu PEHD

-z uszczelkami-
Rohraußen-Ø
Śred. zewn. rury

Spannbereich ca.
Zakres naprężania

Bestell-Nr.

Nr zamów.

32 mm 24-28 mm 009.563.60

40 mm 32-36 mm 009.563.61

50 mm 39-47 mm 009.563.62

63 mm 49-60 mm 009.563.63

75 mm 59-70 mm 009.563.64

90 mm 71-85 mm 009.563.65

110 mm 87-103 mm 009.563.66

125 mm 99-116 mm 009.563.67

140 mm 111-130 mm 009.563.68

160 mm 127-148 mm 009.563.69

180 mm 144-166 mm 009.563.70

200 mm 158-184 mm 009.563.71

225 mm 178-206 mm 009.563.72

250 mm 198-230 mm 009.563.73

Rohrverlegegehänge

für Baggerausleger, Max. Rohr-Ø 300 mm
Wieszak do układania rur

zawieszony na wysięgniku koparki, 
Maks. śred. rury 300mm
Gewicht / Ciężar: 15 kg
Bestell-Nr. / Nr zamówienia: 004.101.00

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Teleskopumlenkbäume für Bagela-Spillwinden
Teleskopowe profile zwrotne lin w przeciągarkach bębnowych firmy Bagela

Teleskopumlenkbaum mit Drehgelenk  (część górna)
Teleskopowy bom kanałowy z przegubem obrotowym

Windentyp
Typ wciągarki

Max. U-Baumlänge
Maks. dług. profilu

Bestell-Nr.

Nr zamów.

RW 3000-5000 2500 mm 004.014.01

RW 10 5000 mm 004.001.02

RW 20 5000 mm 004.034.04

część dolna do
elementu górnego

Teleskopumlenkbaum

mit zwei verstellbaren Schachtstützen und Drehgelenk
Teleskopowy profil 

z dwiema przestawnymi podporami i przegubem obrotowym
Windentyp

Typ wciągarki
Max. U-Baumlänge

Maks. długość profilu
Bestell-Nr.

Nr zamówienia

RW 10 5000 mm 004.001.05

Teleskopumlenkbaum

mit einer verstellbaren Abstützspindel und Drehgelenk
Teleskopowy profil

Z przestawnym trzpieniem i przegubem obrotowym
Windentyp

Typ wciągarki
Max. U-Baumlänge
Maks. długość prof.

Bestell-Nr.

Nr zamówienia

RW 3000-5000 2500 mm 004.014.03

RW 10 5000 mm 004.001.03

RW 20 5000 mm 004.034.03

Seilumlenkrolle mit Schachtspindeln

Verstellbereich 920-1200 mm, Max. Seil-Ø 16 mm, 
Max. Zugbelastung: 100 kN, Gewicht: 55 kg
Bestell-Nr. 004.219.00

Rolka zwrotna liny z podporami w tunelu

Zakres przestawienia 920-1200 mm, Maks. śred. liny 16 mm, 
Maks. Obciążenie ciągnące: 100 kN, Ciężar: 55 kg
Nr zamówienia: 004.219.00

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Wciągarki do czyszczenia instalacji przepustowych wraz

z osprzętem

®

Schachtspannrolle

Beim Herausziehen von Reinigungsgeräten oder Kameras ist
der Platz zwischen dem Rohraustritt und der Umlenkrolle
immer zu klein. Mit der Bagela-Schachtspannrolle wird der
Gesamtdurchmesser des Schachtes genutzt. Die Umlenkrolle
wird mit nur wenigen Handgriffen an die Schachtwand gesetzt
und mit zwei Gewindespindeln vorgespannt. Durch die
Schräglage der Spindeln wird die Rolle mit zunehmender
Zugbelastung gegen die Schachtwand nachgespannt. Die
Rollenkehlung und der Durchmesser sind so bemessen, dass
sich die Umlenkrolle auch für Kamerakabel eignet. Drei
Stecksplinte halten das Seil oder Kabel auf der Rolle.
Rolka rozporowa w studzience kanalizacyjnej

Przy wyciąganiu przyrządów czyszczących lub kamer
wizyjnych przestrzeń pomiędzy wylotem rury a krążkiem
zwrotnym jest zawsze zbyt mała. Przy zastosowaniu rolki
rozporowej firmy Bagela wykorzystuje się natomiast całą
średnicę studzienki. Rolka zwrotna umieszczona jest w prosty
sposób na ścianie studzienki i unieruchamiana przy pomocy
dwóch nagwintowanych wątków. Ukośne usytuowanie tych
wałków powoduje docisk rolki wraz ze wzrastającym
obciążeniem ciągnącym. Wyżłobienie rolki i jej wymiary
przystosowane są również do obsługi przewodów kamery
wizyjnej. Trzy zawleczki wtykowe pozycjonują linkę lub
przewód na rolce.
Max. Zugbelastung             Gewicht                 Bestell-Nr.

Maks. obciąż. ciągnące        Ciężar                  Nr zamów.

         20 kN                             29,2 kg               004.224.00

         50 kN                             52 kg                  004.224.50

Seilschutzrolle für Rohrreinigung

Beim Reinigen von Versorgungsleitungen stehen die Winden
vor den Baugruben und der Seilzug verläuft schräg
nach oben. Die Seilschutzrolle verhindert ein Einschleifen 
der Rohrwandung durch das Seil und ermöglicht einen 
ungehinderten Austritt des Reinigungsgeschirrs.
Durchmesserbereich            Gewicht                 Bestell-Nr.
100 - 350 mm                       18 kg                    004.223.10

200 - 550 mm                       20 kg                    004.223.15

              Andere Größen auf Anfrage.
Rolka ochronna liny do czyszczenia rur

W przypadku wykonywania czynności czyszczenia przepustów
rurowych przyciągarki ustawia się na krawędzi otworów
kanałowych a linka przebiega ukośnie do góry. Rolka
ochronna zabezpiecza ścianki rury przed pocieraniem ze strony
liny oraz umożliwia swobodny wylot narzędzi czyszczących.
Średnice                               Ciężar                   Nr zamów.

100 - 350 mm                       18 kg                    004.223.10

200 - 550 mm                       20 kg                    004.223.15

Inne wymiary na życzenie.

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Scraper, aus Federstahl
für das Lösen von hartnäckigen Inkrustierungen
Skrobak ze stali sprężynowej
do usuwania zanieczyszczeń trwałych

DN (mm)           Gewicht          Bestell-Nr.

                            Ciężar            Nr zamówienia

100                      5,5 kg             009.800.00

125                      5,8 kg             009.801.00

150                      6,1 kg             009.802.00

200                     10,8 kg            009.803.00 

250                     17,0 kg            009.804.00

300                     31,0 kg            009.805.00

350                     34,0 kg            009.806.00

400                     44,0 kg            009.807.00

500                     75,0 kg            009.808.00

600                     95,0 kg            009.809.00

Rohrreinigungsbürste für die Feinreinigung

mit stabilen Kunststoffborsten
Szczotka do czyszczenia rur z zanieczyszczeń miękkich

z tworzywa sztucznego
DN                     Gewicht             Bestell-Nr.

(mm)                   Ciężar               Nr zamówienia

 80                       0,4 kg                009.850.00

100                      0,5 kg                009.851.00

150                      1,5 kg                009.852.00

200                      2,7 kg                009.853.00

250                      5,0 kg                009.854.00

300                      7,1 kg                009.855.00

350                      9,5 kg                009.856.00

400                     11,0 kg               009.857.00

450                     13,0 kg               009.858.00

500                     15,5 kg               009.859.00

Rohrsanierungsmolch für die Gasrohrreinigung

Jaszczur do czyszczenia rur gazowniczych

DN (mm)             Gewicht           Bestell-Nr.

                             Ciężar             Nr zamówienia

100                       5,0 kg              009.860.00

125                       6,0 kg              009.861.00

150                       8,0 kg              009.862.00

200                      12,0 kg             009.863.00

250                      19,0 kg             009.864.00

300                      25,0 kg             009.865.00

Andere Größen auf Anfrage. Inne rozmiary na życzenie.

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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Schwabber für die Endreinigung

-starre Ausführung-

Tarcze polerująco – czyszczące do czyszczenia finalnego

-wersja sztywna-
DN

(mm)
Gewicht
Ciężar

Bestell-Nr.

Nr zamów.

100 2,5 kg 009.870.00

125 3,5 kg 009.871.00

150 4,0 kg 009.872.00

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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200 7,0 kg 009.873.00

250 12,0 kg 009.874.00

300 22,0 kg 009.875.00

350 25,0 kg 009.876.00

400 33,0 kg 009.877.00

500 68,0 kg 009.878.00

600 94,0 kg 009.879.00

Schwabber für die Endreinigung 

-mit Gelenk-

Tarcze polerująco – czyszczące do czyszczenia finalnego

-z przegubem-
DN

(mm)
Gewicht
Ciężar

Bestell-Nr.

Nr zamów.

100 2,5 kg 009.890.00

125 3,5 kg 009.891.00

150 5,5 kg 009.892.00

200 6,2 kg 009.893.00

250 13,0 kg 009.894.00

300 23,5 kg 009.895.00

350 26,5 kg 009.896.00

400 35,0 kg 009.897.00

500 70,0 kg 009.898.00

600 96,5 kg 009.899.00

Schwammkugel für die Feinreinigung

Gąbki kulowe do delikatnego czyszczenia

Kugel-Ø
Średnica kuli

Gewicht
Ciężar

Bestell-Nr.

Nr zamów.

60 mm 0,1 kg 009.834.05
110 mm 0,2 kg 009.834.10
120 mm 0,25 kg 009.834.20
135 mm 0,35 kg 009.834.25
150 mm 0,5 kg 009.834.30

Andere Größen auf Anfrage. Inne rozmiary na życzenie.

Technische Änderungen vorbehalten.  Specifications are subject to change without notice.
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