
De handzame luchtkanaalreiniger maakt het 
reinigen van kanalen met een kleine diameter 
eenvoudig en is makkelijk te verplaatsen van 
de ene naar de andere ruimte.

De hoge snelheid van de handboormachine  
en de zachte borstels reinigen kanalen met een  
diameter van 63mm tot 150mm snel en efficiënt,  
bespaart tijd m.b.t. transport en montage.  
De assen voor de PD4 komen in 2 variaties -  
2,8 mm massive as en gesloten adaptor systeem 
- en met 5,0mm spiraaldraad met draaiende 
(open) adaptor.

Technische specificaties (handboormachine PD4)

Boormachine PD4:  
1000 Watt, variable snelheid, instelbaar van 0 – 2000 RPM

Flexibele as gesloten systeem:  
Massief 2,8mm metalen as, duurzame/sterke teflon coating
Werkzaam zowel in linkse als rechtse draairichting
Lengtes: 2,5 – 5 – 7,5 meter, gewicht 3,5 kg

Passend op iedere boormachine:
Zachte as: 5,0 mm as met spiraaldraad binnenin
open systeem met sterke en duurzame tefloncoating
Werkzaam in rechtse draairichting (let op maar 1 richting!)
Lengtes: 2,5 – 5 – 7,5 – 10 meter. Borstels van Polypropyleen  
(PP) 0.6/0.9 mm voor afmetingen van 63 mm t/m 150 mm.

Luchtkanaalreiniging
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PD4 - Reiniging & Inspectie luchtkanalen 
vanaf Ø100mm tot Ø160mm

As met gesloten 
adaptor systeem en 
geen draaiende delen 
bij de boormachine. 
Uitsluitend voor de PD4

As met draaiend 
(open) systeem. 
Past op alle  
handboormachines.

De lichtgewicht Tec-
Cam is een camera 
met 12 meter flexibele 
as. De opnames kunnen 
worden weergegeven 
op iedere monitor met 
AV aansluiting. Lever-
baar met zwart/wit of 
kleurencamera.

Persluchtraket 
met slang

VT1200 - Gemakkelijk  
verplaatsbare 230V  
afzuiging met verwissel-
bare filterzak voor  
het afzuigen van de 
losgeborstelde  
verontreiniging uit de 
luchtkanalen.

WIND 72
Robuuste maar toch 
compacte bedrijfsstof 
en waterzuiger, voorzien 
van één-fase tweetraps 
bypassmotoren.

PD 4 – Roterende as  
voor boormachine


