Tilbehør

V. BRØNDUM A/S

Vare nr. : Se nedenstående

Easy Clean Galaxy tagrende-rensesystem
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Rensesystemet kan nå tagrender helt op i 12 meters højde. Anvendes sammen med en vådsuger med kraftig sugeevne som f.eks.
RONDA® 520.
Systemet sættes sammen af 1,5 meter kulfiberrør, som giver en
stærk konstruktion men samtidig vejer minimalt - hvert rør vejer
kun 300 g. Rørene holdes sammen vha. en enkel og effektiv klemme-mekanisme. Forskellige mundstykker samt rørbøjning medfølger, så systemet kan anvendes til et utal af rengøringsopgaver.
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Easy Clean Galaxy udmærker sig ved at have en integreret luftreguleringsventil i det nederste rør, som gør det let at tilføre støvsugeren falsk luft i tilfælde, hvor mundstykket blokeres af større
stykker skidt, en tennisbold el.lign.
Hvis mundstykket blokeres af for eksempel en tennisbold, drejes
luftreguleringsventilen, så suget nedsættes tilstrækkeligt til, at tennisbolden slippes og falder til jorden. Man behøver dermed ikke at
slukke for støvsugeren midt i
arbejdsprocessen.
Regntæt kamera samt monitor kan tilkøbes, så man nede
fra jorden kan følge arbejdet
og styre røret optimalt.
Der er mulighed for at gemme
optagelser på et SD-kort.

Vare nr.

Tagrende-rensesystem komplet, 6 meter.......................82.97.5220
Tagrende-rensesystem komplet, 9 meter.......................82.97.5221
Tagrende-rensesystem komplet, 12 meter.....................82.97.5222
Sættet indeholder følgende tilbehør:
1. Rør kulfiber 1,5 meter Ø52mm m/luftregulering........82.97.1540
2. Rør kulfiber 1,5 meter Ø52mm .................................82.97.1541
3. Fladt rensemundstykke.............................................82.97.1542
4. Lige alu-rensemundstykke........................................82.97.1543
5. Lang skrå alu-rensemundstykke...............................82.97.1544
6. Kort skrå alu-rensemundstykke.................................82.97.1545
7. Svanehals 135°.........................................................82.97.1546
8. Tilbehørsstuds Ø50mm for slange............................82.97.1501
Samt praktisk bæretaske.
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Et komplet system - nemt at bruge og transportere
Nem rengøring af tagrender uden brug af stige eller stillads
Op til 12 meters rækkevidde
Kamera og monitor kan tilkøbes
Leveres i praktisk bæretaske.

Ekstratilbehør

a. Kamera + monitor 7x5 cm med optagefunktion........82.97.1002
b. Kamera + monitor 9,5x5,5 cm uden optagefunktion.82.97.1007
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