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RUČNÍ ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 
ROSPIH+E a 3S
Ruční čističky pro potrubí ∅ 20–100 mm

ROSPIH+E
• Čistička pro ruční pohon nebo šestihranné spojky 

na uchycení k vrtačce. Tento druh čističek slouží 
pro pohodlné odstranění ucpaného odpadu 
v kuchyních, koupelnách, WC atd. Uvedený 
typ ROSPIH+E se vyrábí s různými 
druhy pružin v síle 6, 8 a10 mm 
a délce od 4,5 m do 10m. 

TYP 3 S
• Tento typ čističky je použitelný pro potrubí od 

∅ 40–100 mm. Spirála ∅ 13 mm a délce 15 m je 
navinuta v plastovém bubnu na stojanu. Díky 
tomu je práce s čističkou pohodlná, aniž by 
bylo zapotřebí držet zařízení v ruce. Pru-
žina je ukončena spojkou ∅ 16mm a díky 
tomu lze na konec spirály použít kompletní 
pracovní nástroje ∅ 16 mm.

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 
ROSPIMATIC
Malá elektrická čistička potrubí s automatickým posuvem spirály. 
Tato čistička je velmi pohodlná na ovládání a díky možnosti využití 
spirály s koncovkou ∅ 16 mm má také široké možnosti využití pra-
covních nástrojů. Čistička tohoto typu je 
ideální pomocník pro údržbářské práce 
malých objektů pro nízkou 
hmotnost, variabilitu pra-
covních nástrojů a ma-
lého rozměru.

• Rozsah použití                20–50 mm
• Hmotnost                           5 kg
• Výkon                                  630 W
• Počet otáček                      0 až 950 min-1

• Délka spirály                    7,5 m

R550
Čistička R 550 je vhodná pro společnosti 
pracující v servisní oblasti, v nemocni-
cích, komunálních zařízeních 
atd. Ideální pomocník v malých 
společnostech pro jejich údržbu 
a snadnou obsluhu jedním pracovní-
kem, nízkou hmotnost atd. 

• Hmotnost                           16 kg
• Pro spirály                         16 mm
• Se zásobníkem                 8 a10 mm
• Pracovní rozsah              20–100 mm
• Max. pracovní délka      40 m

R 600, R 650 
Čističky potrubí R 600 a R 650 jsou nejpou-
žívanější stroje ve své třídě pro výkon 
a pracovní rozsah. Stroje využívají jak 
specializované čistící společnosti, tak 
instalatérské a servisní firmy.

• Hmotnost                           21 kg a 23 kg
• Pro spirály                         16 a22 mm
• Se zásobníkem                 8 a10 mm
• Pracovní rozsah              20–150 mm
• Max. pracovní délka      50 m s spirálami ∅ 16 mm R 600
• Max. pracovní délka      60 m s spirálami ∅ 22 mm R 600

VSTUPTE DO SVĚTA SPOLEČNOSTI 
ROTHENBERGER (6. díl, závěrečný)
ČISTICÍ TECHNIKA PRO ODPADNÍ POTRUBÍ
Od podzimu 2013 vás prostřednictvím jednotlivých vydání časopisu CTI INFO blíže seznamujeme se společností ROTHENBERGER, předním 
světovým výrobcem profesionálního nářadí, strojů a zařízení sanitární, topenářské, klimatizační a chladicí techniky.
V oboru instalace potrubí patří společnost ROTHENBERGER v celosvětovém měřítku k nejvyhledávanějším a to nejen jako výrobce tohoto sorti-
mentu, ale také a především z důvodu zabezpečení a poskytování kvalitního servisu zákazníkům. Nabízí tak svým klientům v oboru komplexní 
řešení („al in“).

V České republice je značka zastoupena dceřinou společností ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o. Silným prodejním partnerem společnosti 
ROTHENBERGER v České republice je společnost E S L, a.s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno, která se v roce 2013 se stala rovněž výhradním 
autorizovaným servisním centrem pro záruční a pozáruční opravy. V roce 2014 se odborný technický personál společnosti E S L, a.s. zaměřil 
na rozšíření servisního střediska s cílem vybudování půjčovny nářadí ROTHENBERGER.

Po celou dobu publikování článků s tematikou ROTHENBERGER měli čtenáři možnost náhlédnout do vybraných výrobních programů, které 
jsou v ČR nejžádanější a pro našeho zákazníka nejzajímavější. Takto jsme v předchozích vydáních časopisu CTI INFO našim čtenářům detailněji 
přiblížili z rozsáhlého výrobního programu ROTHENBERGER následující oblasti:

• ROWELD® – produktovou řadu pro svařování umělých hmot (CTI INFO 05–06/2013)
• Diamantový program se zaměřením na diamantovou vrtací techniku pro suché a mokré vrtání (CTI INFO 01–02/2014)
• „NOVINKY“ značky ROTHENBERGER z různých produktových řad (CTI INFO 03/2014)
• ZKUŠEBNÍ a ZMRAZOVACÍ TECHNIKU (CTI INFO 04/2014)

V dnešním čísle časopisu CTI INFO bychom se rádi věnovali představení strojů pro čištění odpadních potrubí i ostatních rozvodů.
Rovněž tento program společnosti ROTHENBERGER nabízí širokou paletu možností od mechanického čištění až po strojové čištění potrubí od 

∅ 20 mm do ∅ 600 mm. Představujeme vám některé z nich.
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Zavítejte do světa ROTHENBERGER a dopřejte si profesionální zážitek.
Jste srdečně zváni do prodejny a servisního centra společnosti E S L, a. s., v Brně.

Pracovníci společnosti E S L, a. s., vás také rádi navštíví u vás.

Prodej a servis značky Rothenberger® v České republice
V České republice je značka zastoupena od roku 1991 dceřinou společností ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o. Na území České republiky 
působí rozsáhlá síť prodejců nabízejících sortiment ROTHENBERGER, včetně výrobní řady pro svařování umělých hmot ROWELD®.
Prodejní a technickou podporu zajišťuje tým vyškolených obchodních zástupců. Servisní služby nářadí, strojů a příslušenství provádí český 
autorizovaný servisní partner, společnost E S L, a. s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno. Společnost E S L, a. s., je silným prodejním a servis-
ním partnerem firmy ROTHENBERGER na profesionální úrovni. V České republice se stala výhradním autorizovaným servisním centrem 
pro záruční i pozáruční opravy.

Svým zákazníkům nabízí možnost ukázky provozu podstatné části prodejního sortimentu nářadí, nástrojů a příslušenství. Zákazníci si mohou 
při koupi zboží sami vyzkoušet práci s vybraným zařízením. Ve vazbě na rozšíření činnosti na profesionální úrovni je zázemí firmy E S L, a. s., 
vybaveno originálními zkušebními stroji ROTHENBERGER, na kterých jsou prováděny pravidelné servisní prohlídky. Certifikovaný tým ser-
visních pracovníků a techniků společnosti E S L, a. s., se pravidelně vzdělává na produktových a servisních školeních ve výrobních závodech 
v Německu. Společnost klade důraz na odbornost a rychlost servisního zásahu, disponuje vybaveným skladem náhradních dílů, jež postupně 
rozšiřuje dle potřeb a požadavků narůstající klientely.

• U čističky R650 je možnost variabilní pozice ovládací páky 

R 750
Čistička R750 je výkonná čistička potrubí a kanali-
zace. Kompaktní, robustní s dostatečným výkonem 
pro protahování i při těžko odstranitelném ucpání 
potrubí. Ideálně vhodná pro čištění domovních pří-
pojek a podzemního potrubí, jakož i při náročných 
pracích při vrtání řetězovým vrtákem, frézování 
a řezání kořenů.

• Hmotnost                                            34 kg
• Pro spirály                                          22 a32 mm
• Se zásobníkem nebo redukcí      8, 10 a16 mm
• Pracovní rozsah                               20–200 mm
• Max. pracovní délka                       80 m s spirálami ∅ 32 mm
• Max. pracovní délka                       70 m s spirálami ∅ 22 mm
• Max. pracovní délka                       55 m s spirálami ∅ 16 mm
                  

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
K uvedeným čističkám 
je velký výběr pracov-
ních nástrojů a příslu-
šenství. Tato tematika 
by však svým rozsa-
hem vyžadovala další 
publikaci. V případě 
zájmu o jejich přehled 
nabízíme k nahléd-
nutí odkaz na webo-
vých stránkách http:
//www.esl.cz/eshop/
pdf/cistici-a-tlakova-
technika.pdf, kde na-
leznete kompletní čis-
tící sortiment, včetně 
jeho příslušenství.

■

Produktovou řadou s tematikou čisticí techniky pro odpadní potrubí uzavíráme celou sérii vybraných kapitol z rozsáhlého výrobního 
programu ROTHENBERGER, který jsme přiblížili v šesti článcích. Přejeme všem čtenářům hodně úspěchů v novém roce, mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti. Budeme se těšit na příjemnou spolupráci v roce 2015.

Obr. Sada příslušenství 16 mm

Obr. Sada příslušenství 22 mm

Obr. Spirály 


