
Příslušenství

KKKeeerrrammmiiiccckkkééé vvvlllooožžžkkkyyy tttrrryyyssseeekkk eeennnzzz®®® JJJeeetttMMMax (kkkuuulllatttááá tttrrryyyssskkka)

Ocelovo-keramické vložky trysek mají vysokou účinnost díky tomu, že vytvářejí kompaktní a agresivní 
vodní paprsek. Živostnost ocelovo-keramických vložek trysek je ve srovnání s vložkami trysek z tvrzené 
oceli, či jiných materiálů, mnohonásobně delší. Integrovaný systém usměrnění vodního paprsku výrazně 
zlepšuje dynamiku průtoku vody. Tím se čisticí účinnost ve srovnání s běžnými tryskami při použití 
stejného množství vody a stejného množství energie podstatně zlepšila (chráněno patentem).
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Závit Velikost klíče

Maximální tlak Užitečný rozměr trysek

 



Příslušenství

OOOccceeelllooovvvooo---kkkeeerrrammmiiiccckkkééé vvvlllooožžžkkkyyy tttrrryyyssseeekkk eeennnzzz FannnJJJeeettt  (pppllloooccchhhááá tttrrryyyssskkka)
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RRRooozzzšššííířřřeeennnííí
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Spojovací závit Velikost klíče Úhel paprsku vpředu

Maximální tlak užitečný rozměr trysek
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OOOtttooočččnnnééé ssspppooojjjkkkyyy

Nerezavějící otočné spojky mají robustní konstrukci a hladký chod. Vyznačují se vynikající 
charakteristikou dynamického proudění. Jsou vhodné pro čištění kanalizace velkých rozměrů a 
pro provoz řezacích hlavic.

SSStttřřříííkkkacccííí pppiiissstttooollleee

Maximální teplota je 150 °C 
Stříkací pistole se vyznačují vyšším komfortem použití, snadnou obsluhou spouště a pohodlností 
držení v ruce. Hlaveň lze osadit různými tryskami.

vně
uvnitř

Spojovací závit Uvnitř: délka x šířka x výška Délka Hmotnost 

Velikost klíče Vně: délka x šířka x výška Maximální tlak
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PPPřřřííísssllluuušššeeennnssstttvvvííí ppprrrooo ssstttřřříííkkkacccííí pppiiissstttooollleee

OOOtttooočččnnnááá ssspppooojjjkkka

TTTrrryyyssskkkyyy pppiiissstttooollleee

DDDalllšššííí pppřřřííísssllluuušššeeennnssstttvvvííí

JJJeeedddnnnoooddduuuccchhhááá dddooolllnnnííí kkkllladddkkka

DDDrrruuuhhhýýý pppřřřííídddavvvnnnýýý rrryyyccchhhlllooozzzááámmmeeekkk

pro stříkací pistole

08.0501 keramická vložka M10 kulatá

08.0502 keramická vložka M10 plochá

08.0751 keramická vložka M10 kulatá

08.0752 keramická vložka M10 plochá

08.1001 keramická vložka M10 kulatá

08.1002 keramická vložka M10 plochá

Je určena k tomu, aby se zabránilo 
nadměrnému opotřbení vysokotlaké 
hadice. Svorka kladky je plynule 
seřiditelná. Možné je i prodloužení. 
Standardní délka: 4000 mm

pro 90

Spojovací závit
Rozměry Maximální tlak

Tlačný paprsek kapaliny Délka Hmotnost Velikost klíče
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BBBannnááánnnooovvvééé vvvooodddííítttkkkooo mmmiiimmmooořřřááánnněěě mmmalllýýýccchhh rrrooozzzmmměěěrrrůůů

BBBannnááánnnooovvvééé vvvooodddííítttkkkooo mmmalllýýýccchhh rrrooozzzmmměěěrrrůůů

BBBannnááánnnooovvvééé vvvooodddííítttkkkooo ssstttřřřeeedddnnníííccchhh rrrooozzzmmměěěrrrůůů

OOOhhheeebbbnnnééé (vvvooodddííítttkkkooo ppprrrooo hhhadddiiiccceee zzz ccchhhrrrooommmooovvvannnééé oooccceeellliii mmmalllééé

OOOhhheeebbbnnnééé vvvooodddííítttkkkooo ppprrrooo hhhadddiiiccceee zzz ccchhhrrrooommmooovvvannnééé oooccceeellliii

OOOhhheeebbbnnnééé vvvooodddííítttkkkooo ppprrrooo hhhadddiiiccceee zzz ccchhhrrrooommmooovvvannnééé oooccceeellliii

Slouží k zahnutí kabelu a 
vysokotlaké hadice

od 150

Slouží k zahnutí kabelu a 
vysokotlaké hadice

od 200

Slouží k zahnutí kabelu a 
vysokotlaké hadice

od 200

pro hadice 1/2” od 85

od 150

od 300

Spojovací závit Rozměry Maximální tlak

Tlačný paprsek kapaliny Délka Hmotnost Průměr potrubí
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OOOccchhhrrrannnnnnááá hhhadddiiiccceee

VVVooodddiiicccííí kkkllladddkkka ppprrrooo šššaccchhhtttyyy

LLLannnooovvvááá sssvvvooorrrkkka ppprrrooo vvvooodddiiicccííí kkkllladddkkkuuu

RRRááámmm nnna tttrrryyyssskkkuuu BBBuuulllllldddoooggg

Z umělé hmoty - určena 
pouze pro umělohmotné 
hadice

uvnitř

Pro snadné vedení 
vysokotlaké hadice

bez trysky

bez trysky

UUUnnniiivvveeerrrzzzááálllnnnííí rrrááámmm

  bez trysky

   bez trysky

Spojovací závit Rozměry Maximální tlak

Tlačný paprsek kapaliny Délka Hmotnost
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NNNááássstttrrrčččnnnýýý kkklllíííččč

LLLeeepppiiidddlllooo nnna uuutttěěěsssnnněěěnnnííí zzzááávvviiitttůůů --- ssslllabbbééé

LLLeeepppiiidddlllooo nnna uuutttěěěsssnnněěěnnnííí zzzááávvviiitttůůů --- ssstttřřřeeedddnnněěě sssiiilllnnnééé

LLLeeepppiiidddlllooo nnna uuutttěěěsssnnněěěnnnííí zzzááávvviiitttůůů --- vvveeelllmmmiii sssiiilllnnnééé

LLLeeepppiiidddlllooo nnna uuutttěěěsssnnněěěnnnííí zzzááávvviiitttůůů --- vvveeelllmmmiii sssiiilllnnnééé

RRRoootttačččnnnííí tttrrryyyssskkka HHHRRRHHH///HHHRRRVVV

vložky M4

vložky M6

vložky M8

vložky M10

Spojovací závit Rozměry Maximální tlak

Tlačný paprsek kapaliny Délka Hmotnost
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ZZZpppěěětttnnnýýý tttrrryyyssskkkooovvvýýý pppooohhhooonnn --- ppprrrooo vvveeelllkkkééé vvvzzzdddááállleeennnooossstttiii

KKKuuufffrrryyy nnna nnnááářřřadddííí

Tyto kompaktní kufry jsou určeny pro nejběžnější druhy nářadí, které se používá při čištění 
potrubí. Nástroje se snadno ukládají a přepravují a je zajištěna kontrola jejich kompletnosti. Kufry 
na nářadí jsou odolné vůči teplu, chladu a nárazům. Nářadí netvoří součást dodávky kufru.

vložka trysky                         

vložka trysky                          

vložka trysky                         

Spojovací závit Rozměry Maximální tlak

Tlačný paprsek kapaliny Délka Hmotnost
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AAAnnntttiiikkkooorrrooozzznnnííí sssppprrreeejjj

Program JetCalc slouží k výpočtu velikostí trysek a pro výpočet tlakových ztrát. Specializuje 
se na enz golden jet . Může propočítat i jiné produkty.

čistí a chrání čisticí kanalizační hlavice
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Spojovací závit Rozměry Maximální tlak

Tlačný paprsek kapaliny Délka Hmotnost
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