
APARATE ROTATIVE DE HORNĂRIT

/  HORNĂRITUL CENTRALELOR  ( ELECTRIC ) 

Special pentru eliminarea gudronului şi a zgurei din hornurile de zidărie.

Sistem de curăţare a hornurilor tubate

- 1 flexibil rotativ de 15 m ghenat pe suport rotativ.

 - antrenare cu un motor monofazic de 220 V, 1/4 CV,1500 tr /min.

- viteza de rotaţie din capul de curăţare al periei de  450 tr /min. 

- reducţie de viteză prin pulie ambreată .

 - ansamblu montat pe un cărucior echipat cu 2 roţi cu  

 permiţând coborârea scărilor

Este  un  sistem  de  înlăturarea gudronului din hornurile unde se ard lemne sau cărbune. Gudronul fixat pe pereţii hornului reprezintă o 
problemă importantă. Pentru curăţarea acestui tip de horn, doar materiile plastice sunt autorizate de către fabricanţii de tubaj. O perie care 
doar urcă şi coboară nu poate îndepărta gudronul iar curăţările chimice impun intervenţii mult mai complexe şi de lungă durată.  Acest 
kit a fost dezvoltat special pentru a rezolva aceste probleme.  Se utilizează foarte simplu cu ajutorul unei maşini de găurit cu sau fără fir.

Dimensiuni : 

- Înălţime : 1165 mm 
- Lungime : 1000 mm 

- Lăţime : 500 mm 

- Greutate  : 46 kg 

Aparat echipat şi livrat cu  : 

- 1 cap orientabil.
- 1 tijă de capăt  gri lungă de  500 mm
- 1 bilă de ghidaj din bachelită.
- 12 cabluri  2008
- 12 cabluri  2009

Acest kit este compus din  : 

Ref. 1485 : 10 tije ROTOFLEX lungi de 1 M (racord rapid)  
Ref. 1486 : 2 adaptoare maşină de găurit / tijă ROTOFLEX 
Ref. 1487 : 2 capete de hornărit ROTOFLEX 
Ref. 1488 : 1 cutie cu 20 fire pentalob lungi de 1200 mm 
Ref. 1489 :  1 sacoşă de transport  kit ROTOFLEX 

ROTONET ROUE 
Ref. 2001

NOU

Opţional  : Ref. 1483 :  Adaptor  F12 x 175 / bărbat  ROTOFLEX

ø 250 mm

KIT ROTOFLEX + SACOSĂ
Ref.1491

Tijele ROTOFLEX sunt echipate cu racorduri rapide care facilitează montarea şi demontarea acestora.

Cu ROTOFLEX veţi efectua o curăţare rotativă eficace, rapidă, respectând hornurile clasice sau tubate.

Caracteristici :
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