
CABERE  MODEL G300

KanRo Ltd Sp. z o.o.    15-690 Białystok – Fasty    ul. Szosa Knyszyńska 89, 
tel.: 85 749 51 55    fax: 85 653 77 94     e-mail: kanro@kanro.pl

                        to jeden z pierwszych producentów w Europie urządzeń do mechanicznego 

czyszczenia przewodów rurowych, zarówno kanalizacyjnych, wodociągowych, jak i instalacji 

przemysłowych. Firma posiada ponad 90-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i serwisie 

tych urządzeń. 

Dzięki współpracy z firmą CABERE poszerzamy znacznie nasz asortyment maszyn do 

czyszczenia kanalizacji, oferując Państwu całą gamę nowych, innowacyjnych urządzeń o lepszym niż 

dotychczas wyposażeniu (dłuższe spirale, większa liczba głowic czyszczących, szerszy zakres 

zastosowania) w najlepszych cenach na rynku polskim.  W ramach współpracy z innymi producentami 

poszerzamy też naszą ofertę o kompleksowy program dostawy spiral i głowic czyszczących do 

wszelkich mechanicznych urządzeń czyszczących (bębnowych i walizkowych) dostępnych na polskim 

rynku, w tym m. in.: Rioned, KaRo, Ridgid,  Rak i Rems. Gwarantujemy najniższe ceny!  

Mechaniczne urządzenia CABERE 
do czyszczenia kanalizacji

www.kanro.pl KanRo Ltd Sp. z o.o.     ul. Szosa Knyszyńska 89     15-690 Białystok/Fasty

CABERE

CABERE  MODEL G80 

Uniwersalne urządzenie przeznaczone do profesjonalnego 

przetykania i czyszczenia rur odpływowych w łazienkach, kuchniach

i pralniach o maksymalnej średnicy 75 mm. Dzięki wytrzymałej spirali 

czyszczącej Cabere doskonale usuwa wszelkie zatory. Cabere G80 

wyposażone jest w lekki aluminiowy bęben, w którym umieszczona jest 

spirala czyszcząca. Ułatwia to znacznie pracę oraz zapobiega 

zabrudzeniu w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca. 

Układ napędowy stanowi wiertarka elektryczna 230 V. 

Dostępna jest też wersja z wiertarką akumu-

latorową. Urządzenie posiada automatyczny posuw spirali 

do przodu i tyłu oraz regulowaną prędkość obrotową. 

W zależności od średnicy czyszczonej rury dostępne są 

spirale czyszczące o średnicach: 7, 8 i 10 mm oraz 

długościach 7.5, 10.5 oraz 15 m. Standardowe wypo-

sażenie stanowi 5 głowic czyszczących. Całość 

umieszczona jest w walizce transportowej z tworzywa 

sztucznego.

CABERE MODEL G100

w wersji standard: 4 głowice czyszczące, 

spirala 13 mm - 23 m – nr kat. 51004.

Na życzenie klienta dostępne są różne 

konfiguracje urządzenia oraz wyposażenia.

Urządzenie CABERE G100 

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia przewodów 

rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 30 mm do 100 mm, zarówno w instalacjach 

wewnętrznych, jak i przemysłowych. Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali 

wynosi 23 m. Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali.

W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 7, 8, 10, 13 mm. Żaden inny producent 

nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest w spiralę 

o średnicy 13 mm i długości aż 23 m (w urządzeniach konkurencyjnych standardem jest długość 15 m!) 

Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem. 

w w w . k a n r o . p l

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia 

przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm do 250 mm, 

zarówno w instalacjach wewnętrznych, jaki przemysłowych. Maksymalny zasięg 

czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 45,5 m. Może być on znacznie 

zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. W urządzeniu można 

zastosować spirale o różnych średnicach: 16 i 20 mm. Żaden inny producent nie oferuje 

takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest 

w spiralę o średnicy 20 mm i długości 23 m (opcjonalnie nawet 38 m) oraz 8 różnych głowic 

czyszczących! Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym 

pomieszczenie przed zabrudzeniem. Model G300, podobnie jak i pozostałe posiada 

automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest regulowana 

w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego 

kontaktu z pracującą spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik 

elektryczny o mocy 0,75 KM z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie 

wyposażone jest w nożny wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla 

optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego.

Urządzenie CABERE G300 może być z powodzeniem stosowane do usuwania 

wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podstawowym 

wyposażeniu maszyny znajduje się 8 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz walizka 

transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. 

Model G300 jest prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki 

zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi transportowemu, maszynę można bardzo 

łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia 

jednoosobowa.

Urządzenie CABERE G300 (8 głowic czyszczących, spirala 20 mm - 38 m) – nr katalogowy 53001

Urządzenie CABERE G300 (8 głowic czyszczących, spirala 16 mm - 45,5 m) – nr katalogowy 53002
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Mechaniczne urządzenia CABERE do czyszczenia kanalizacji

Wyposażenie dodatkowe do maszyn CABERE:
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Elastyczna prowadnica głowicy czyszczącej   16 - 65 cm

Frez czterolistny 45 mm

Głowica wiertłowa 30 mm

Głowica wyciągająca 90 mm

Głowica tnąca widlasta 40 mm

Głowica tnąca widlasta 75 mm

Przegub głowicy

Głowica wiertłowa przegubowa

Frez spiczasty 25 mm

Głowica frezująca sprężysta

Głowica piaskowa pięciolistna

Nóż tnący rotacyjny 100 mm

Uchwyt sprężysty sondy kanałowej

Elastyczna prowadnica głowicy czyszczącej o dł. 80 cm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wieniec wiertłowy ze stali

Nóż tnący widlasty 50 mm

Nóż tnący widlasty 70 mm

Głowica tnąca widlasta 100 mm

Nóż piłujący 75 mm

Wyrywacz korzeni

Głowica elastyczna

Wiertło maczugowe

Wiertło lejkowe

Głowica tnąca rozpraszająca

Frez krzyżowy zębaty

Frez igłowy dwustronny

Wycinacz korzeni

Głowica wiertłowa kulista 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Orientacyjny zakres czyszczenia:

100-250 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,75 KM

Średnica spirali:

16, 20 mm

Długość spirali:

30,5 - 45,5 m

Waga:

67 kg (bez spirali)

Orientacyjny zakres czyszczenia:

30-100 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,33 KM

Średnica spirali:

7, 8, 10, 13 mm

Długość spirali:

15-23 m

Waga:

29 kg (bez spirali)

Model G100, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny 

posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest 

regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. 

Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą 

spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy 

silnik elektryczny o mocy 0,33 KM z zabezpieczeniem przed 

przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny 

wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla 

optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego 

przewodu rurowego.

Urządzenie CABERE G100 może być z powodzeniem 

stosowane do usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni 

zarastających rury). Na podstawowym wyposażeniu maszyny 

znajduje się 5 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz 

walizka transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty 

zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G100 jest prosty 

w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. 

Dzięki zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi 

transportowemu, maszynę można bardzo łatwo transportować 

oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia 

jednoosobowa.

w wersji standard: ze spiralą: 8 mm - 7,5 m 

oraz 5 głowicami czyszczącymi 

– nr katalogowy 50802, 

w wersji standard ze spiralą 10 mm - 7,5 m 

oraz 5 głowicami czyszczącymi 

– nr katalogowy 50803,

Zestaw lux - to 2 spirale: 

10 mm - 10,5 m oraz 7 mm - 7,5 m + 5 

głowic czyszczących 

– nr katalogowy 50801.

Urządzenie Cabere G80
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Mechaniczne urządzenia CABERE do czyszczenia kanalizacji

Urządzenie CABERE G200 (8 głowic czyszczących, spirala 

20 mm - 38 m) - nr katalogowy 53001

Urządzenie CABERE G200 (8 głowic czyszczących, spirala 

16 mm - 45,5 m) - nr katalogowy 53002

Mechaniczne urządzenia CABERE do czyszczenia kanalizacji
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Standardowy zestaw głowic czyszczących do modelu CABERE G200

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego 

czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm 

do 250 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. 

Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 30,5 m. 

Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. 

W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 13, 16 i 20 mm. 

Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo 

urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 16 mm i długości aż 23 m 

(w urządzeniach konkurencyjnych standardem jest długość 15 m)! Spirala 

umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed 

zabrudzeniem. 

Orientacyjny zakres czyszczenia:

50 - 250 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,33 KM

Średnica spirali:

13, 16, 20 mm

Długość spirali:

15 - 30,5 m

Waga:

42 kg (bez spirali)

Model G200, podobnie jak i pozo-

stałe posiada automatyczny posuw spirali do 

przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest 

regulowana w zależności od potrzeby 

w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma 

bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. 

Napęd urządzenia stanowi oszczędny 

wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 

0,33 KM z zabezpieczeniem przed 

przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone 

jest w nożny wyłącznik 

bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego 

wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego. 

Urządzenie CABERE G200 może być z powodzeniem stosowane do 

usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na 

podstawowym wyposażeniu maszyny znajduje się 8 głowic czyszczących, 

prowadnica spirali oraz walizka transportowa. Firma CABERE oferuje 

ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G200 jest 

prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki 

zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi transportowemu, maszynę 

można bardzo łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu 

pracy. Obsługa urządzenia jednoosobowa.

frez 
spiczasty 25 mm
nr kat. 55411

nóż 
piłujący 75 mm
nr kat. 55440

głowica tnąca 
widlasta 50 mm
nr kat. 55436

głowica tnąca 
widlasta 40 mm
nr kat. 55418

głowica wyciągająca
krótka 90 mm
nr kat. 55432

głowica  
wyciągająca 30 mm
nr kat. 55417

frez 
czterolistny 45 mm
nr kat. 55431

głowica tnąca
widlasta 50 mm
nr kat. 55433

CABERE  MODEL G200CABERE  MODEL G200 CABERE  MODEL G250
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Urządzenie CABERE G250 w wersji standard (8 głowic czyszczących, spirala 

20 mm - 23 m)  – nr katalogowy 52502

Urządzenie CABERE G250 w wersji lux (8 głowic czyszczących, spirala 

20 mm - 30,5 m)  – nr katalogowy 52503

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego 

czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm 

do 250 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. 

Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 30,5 m. 

Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. 

W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 13*, 16 i 20 mm. 

Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo 

urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 20 mm i długości 23 m (opcjonalnie 

nawet 30,5 m) oraz 8 różnych głowic czyszczących! Spirala umieszczona jest 

w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem. Model 

G250, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. 

Prędkość posuwu spirali jest regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 

0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. Napęd 

urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 0,50 KM 

z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny 

wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego 

wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego.

Orientacyjny zakres czyszczenia:

50 - 250 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,50 KM

Średnica spirali:

13, 16, 20 mm

Długość spirali:

15 - 30,5 m

Waga:

53 kg (bez spirali)

wowym wyposażeniu maszyny znajduje się 8 

głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz 

walizka transportowa. Firma CABERE oferuje 

ponadto bogaty zestaw wyposażenia 

dodatkowego. Model G250 jest prosty 

w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy 

bezpieczeństwa. Dzięki zwartej zabudowie

i składanemu uchwytowi transportowemu, 

maszynę można bardzo łatwo transportować 

oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. 

Obsługa urządzenia jednoosobowa.

Urządzenie CABERE G250 może być z powodzeniem stosowane do 

usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podsta-

*z dodatkowym bębnem

Standardowy zestaw głowic czyszczących do modelu CABERE G250 / G300:

nóż piłujący 
75 mm
nr kat. 55440

głowica 
wyciągająca 
krótka 90 mm
nr kat. 55432

frez czterolistny 
45 mm
nr kat. 55431

głowica 
tnąca widlasta
50 mm
nr kat. 55433

nóż tnący 
rotacyjny 
100 mm
nr kat. 55445

głowica tnąca 
widlasta 75 mm
nr kat. 55413

głowica tnąca 
widlasta 100 mm
nr kat. 55414

elastyczna 
prowadnica
głowicy 
czyszczącej
nr kat. 55430

SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI     SERWIS    NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE   CZYSZCZENIE I INSPEKCJA TV RUR I KANAŁÓW   FREZOWANIE KANAŁÓW   NAPRAWY PUNKTOWE



Mechaniczne urządzenia CABERE do czyszczenia kanalizacji

Urządzenie CABERE G200 (8 głowic czyszczących, spirala 

20 mm - 38 m) - nr katalogowy 53001

Urządzenie CABERE G200 (8 głowic czyszczących, spirala 

16 mm - 45,5 m) - nr katalogowy 53002

Mechaniczne urządzenia CABERE do czyszczenia kanalizacji
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Standardowy zestaw głowic czyszczących do modelu CABERE G200

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego 

czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm 

do 250 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. 

Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 30,5 m. 

Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. 

W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 13, 16 i 20 mm. 

Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo 

urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 16 mm i długości aż 23 m 

(w urządzeniach konkurencyjnych standardem jest długość 15 m)! Spirala 

umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed 

zabrudzeniem. 

Orientacyjny zakres czyszczenia:

50 - 250 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,33 KM

Średnica spirali:

13, 16, 20 mm

Długość spirali:

15 - 30,5 m

Waga:

42 kg (bez spirali)

Model G200, podobnie jak i pozo-

stałe posiada automatyczny posuw spirali do 

przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest 

regulowana w zależności od potrzeby 

w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma 

bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. 

Napęd urządzenia stanowi oszczędny 

wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 

0,33 KM z zabezpieczeniem przed 

przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone 

jest w nożny wyłącznik 

bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego 

wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego. 

Urządzenie CABERE G200 może być z powodzeniem stosowane do 

usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na 

podstawowym wyposażeniu maszyny znajduje się 8 głowic czyszczących, 

prowadnica spirali oraz walizka transportowa. Firma CABERE oferuje 

ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G200 jest 

prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki 

zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi transportowemu, maszynę 

można bardzo łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu 

pracy. Obsługa urządzenia jednoosobowa.

frez 
spiczasty 25 mm
nr kat. 55411

nóż 
piłujący 75 mm
nr kat. 55440

głowica tnąca 
widlasta 50 mm
nr kat. 55436

głowica tnąca 
widlasta 40 mm
nr kat. 55418

głowica wyciągająca
krótka 90 mm
nr kat. 55432

głowica  
wyciągająca 30 mm
nr kat. 55417

frez 
czterolistny 45 mm
nr kat. 55431

głowica tnąca
widlasta 50 mm
nr kat. 55433

CABERE  MODEL G200CABERE  MODEL G200 CABERE  MODEL G250
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Urządzenie CABERE G250 w wersji standard (8 głowic czyszczących, spirala 

20 mm - 23 m)  – nr katalogowy 52502

Urządzenie CABERE G250 w wersji lux (8 głowic czyszczących, spirala 

20 mm - 30,5 m)  – nr katalogowy 52503

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego 

czyszczenia przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm 

do 250 mm, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i przemysłowych. 

Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 30,5 m. 

Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. 

W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 13*, 16 i 20 mm. 

Żaden inny producent nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo 

urządzenie wyposażone jest w spiralę o średnicy 20 mm i długości 23 m (opcjonalnie 

nawet 30,5 m) oraz 8 różnych głowic czyszczących! Spirala umieszczona jest 

w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem. Model 

G250, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. 

Prędkość posuwu spirali jest regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 

0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą spiralą. Napęd 

urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik elektryczny o mocy 0,50 KM 

z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny 

wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla optymalnego 

wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego.

Orientacyjny zakres czyszczenia:

50 - 250 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,50 KM

Średnica spirali:

13, 16, 20 mm

Długość spirali:

15 - 30,5 m

Waga:

53 kg (bez spirali)

wowym wyposażeniu maszyny znajduje się 8 

głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz 

walizka transportowa. Firma CABERE oferuje 

ponadto bogaty zestaw wyposażenia 

dodatkowego. Model G250 jest prosty 

w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy 

bezpieczeństwa. Dzięki zwartej zabudowie

i składanemu uchwytowi transportowemu, 

maszynę można bardzo łatwo transportować 

oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. 

Obsługa urządzenia jednoosobowa.

Urządzenie CABERE G250 może być z powodzeniem stosowane do 

usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podsta-

*z dodatkowym bębnem

Standardowy zestaw głowic czyszczących do modelu CABERE G250 / G300:

nóż piłujący 
75 mm
nr kat. 55440

głowica 
wyciągająca 
krótka 90 mm
nr kat. 55432

frez czterolistny 
45 mm
nr kat. 55431

głowica 
tnąca widlasta
50 mm
nr kat. 55433

nóż tnący 
rotacyjny 
100 mm
nr kat. 55445

głowica tnąca 
widlasta 75 mm
nr kat. 55413

głowica tnąca 
widlasta 100 mm
nr kat. 55414

elastyczna 
prowadnica
głowicy 
czyszczącej
nr kat. 55430

SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI     SERWIS    NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE   CZYSZCZENIE I INSPEKCJA TV RUR I KANAŁÓW   FREZOWANIE KANAŁÓW   NAPRAWY PUNKTOWE



CABERE  MODEL G300

KanRo Ltd Sp. z o.o.    15-690 Białystok – Fasty    ul. Szosa Knyszyńska 89, 
tel.: 85 749 51 55    fax: 85 653 77 94     e-mail: kanro@kanro.pl

                        to jeden z pierwszych producentów w Europie urządzeń do mechanicznego 

czyszczenia przewodów rurowych, zarówno kanalizacyjnych, wodociągowych, jak i instalacji 

przemysłowych. Firma posiada ponad 90-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i serwisie 

tych urządzeń. 

Dzięki współpracy z firmą CABERE poszerzamy znacznie nasz asortyment maszyn do 

czyszczenia kanalizacji, oferując Państwu całą gamę nowych, innowacyjnych urządzeń o lepszym niż 

dotychczas wyposażeniu (dłuższe spirale, większa liczba głowic czyszczących, szerszy zakres 

zastosowania) w najlepszych cenach na rynku polskim.  W ramach współpracy z innymi producentami 

poszerzamy też naszą ofertę o kompleksowy program dostawy spiral i głowic czyszczących do 

wszelkich mechanicznych urządzeń czyszczących (bębnowych i walizkowych) dostępnych na polskim 

rynku, w tym m. in.: Rioned, KaRo, Ridgid,  Rak i Rems. Gwarantujemy najniższe ceny!  

Mechaniczne urządzenia CABERE 
do czyszczenia kanalizacji

www.kanro.pl KanRo Ltd Sp. z o.o.     ul. Szosa Knyszyńska 89     15-690 Białystok/Fasty

CABERE

CABERE  MODEL G80 

Uniwersalne urządzenie przeznaczone do profesjonalnego 

przetykania i czyszczenia rur odpływowych w łazienkach, kuchniach

i pralniach o maksymalnej średnicy 75 mm. Dzięki wytrzymałej spirali 

czyszczącej Cabere doskonale usuwa wszelkie zatory. Cabere G80 

wyposażone jest w lekki aluminiowy bęben, w którym umieszczona jest 

spirala czyszcząca. Ułatwia to znacznie pracę oraz zapobiega 

zabrudzeniu w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca. 

Układ napędowy stanowi wiertarka elektryczna 230 V. 

Dostępna jest też wersja z wiertarką akumu-

latorową. Urządzenie posiada automatyczny posuw spirali 

do przodu i tyłu oraz regulowaną prędkość obrotową. 

W zależności od średnicy czyszczonej rury dostępne są 

spirale czyszczące o średnicach: 7, 8 i 10 mm oraz 

długościach 7.5, 10.5 oraz 15 m. Standardowe wypo-

sażenie stanowi 5 głowic czyszczących. Całość 

umieszczona jest w walizce transportowej z tworzywa 

sztucznego.

CABERE MODEL G100

w wersji standard: 4 głowice czyszczące, 

spirala 13 mm - 23 m – nr kat. 51004.

Na życzenie klienta dostępne są różne 

konfiguracje urządzenia oraz wyposażenia.

Urządzenie CABERE G100 

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia przewodów 

rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 30 mm do 100 mm, zarówno w instalacjach 

wewnętrznych, jak i przemysłowych. Maksymalny zasięg czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali 

wynosi 23 m. Może być on znacznie zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali.

W urządzeniu można zastosować spirale o różnych średnicach: 7, 8, 10, 13 mm. Żaden inny producent 

nie oferuje takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest w spiralę 

o średnicy 13 mm i długości aż 23 m (w urządzeniach konkurencyjnych standardem jest długość 15 m!) 

Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym pomieszczenie przed zabrudzeniem. 

w w w . k a n r o . p l

Jest to uniwersalna maszyna, przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia 

przewodów rurowych i pionów kanalizacyjnych o przekrojach od 50 mm do 250 mm, 

zarówno w instalacjach wewnętrznych, jaki przemysłowych. Maksymalny zasięg 

czyszczenia przy zastosowaniu jednej spirali wynosi 45,5 m. Może być on znacznie 

zwiększony poprzez dołączenie kolejnego odcinka spirali. W urządzeniu można 

zastosować spirale o różnych średnicach: 16 i 20 mm. Żaden inny producent nie oferuje 

takiej uniwersalności zastosowania. Standardowo urządzenie wyposażone jest 

w spiralę o średnicy 20 mm i długości 23 m (opcjonalnie nawet 38 m) oraz 8 różnych głowic 

czyszczących! Spirala umieszczona jest w lekkim stalowym bębnie, chroniącym 

pomieszczenie przed zabrudzeniem. Model G300, podobnie jak i pozostałe posiada 

automatyczny posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest regulowana 

w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. Użytkownik nie ma bezpośredniego 

kontaktu z pracującą spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy silnik 

elektryczny o mocy 0,75 KM z zabezpieczeniem przed przegrzaniem się. Urządzenie 

wyposażone jest w nożny wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla 

optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego przewodu rurowego.

Urządzenie CABERE G300 może być z powodzeniem stosowane do usuwania 

wszelkiego typu zatorów (także korzeni zarastających rury). Na podstawowym 

wyposażeniu maszyny znajduje się 8 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz walizka 

transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego. 

Model G300 jest prosty w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki 

zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi transportowemu, maszynę można bardzo 

łatwo transportować oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia 

jednoosobowa.

Urządzenie CABERE G300 (8 głowic czyszczących, spirala 20 mm - 38 m) – nr katalogowy 53001

Urządzenie CABERE G300 (8 głowic czyszczących, spirala 16 mm - 45,5 m) – nr katalogowy 53002
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Mechaniczne urządzenia CABERE do czyszczenia kanalizacji

Wyposażenie dodatkowe do maszyn CABERE:
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Elastyczna prowadnica głowicy czyszczącej   16 - 65 cm

Frez czterolistny 45 mm

Głowica wiertłowa 30 mm

Głowica wyciągająca 90 mm

Głowica tnąca widlasta 40 mm

Głowica tnąca widlasta 75 mm

Przegub głowicy

Głowica wiertłowa przegubowa

Frez spiczasty 25 mm

Głowica frezująca sprężysta

Głowica piaskowa pięciolistna

Nóż tnący rotacyjny 100 mm

Uchwyt sprężysty sondy kanałowej

Elastyczna prowadnica głowicy czyszczącej o dł. 80 cm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wieniec wiertłowy ze stali

Nóż tnący widlasty 50 mm

Nóż tnący widlasty 70 mm

Głowica tnąca widlasta 100 mm

Nóż piłujący 75 mm

Wyrywacz korzeni

Głowica elastyczna

Wiertło maczugowe

Wiertło lejkowe

Głowica tnąca rozpraszająca

Frez krzyżowy zębaty

Frez igłowy dwustronny

Wycinacz korzeni

Głowica wiertłowa kulista 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Orientacyjny zakres czyszczenia:

100-250 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,75 KM

Średnica spirali:

16, 20 mm

Długość spirali:

30,5 - 45,5 m

Waga:

67 kg (bez spirali)

Orientacyjny zakres czyszczenia:

30-100 mm

Silnik:

elektr. 220V - 0,33 KM

Średnica spirali:

7, 8, 10, 13 mm

Długość spirali:

15-23 m

Waga:

29 kg (bez spirali)

Model G100, podobnie jak i pozostałe posiada automatyczny 

posuw spirali do przodu i tyłu. Prędkość posuwu spirali jest 

regulowana w zależności od potrzeby w zakresie 0-6,1 m/s. 

Użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z pracującą 

spiralą. Napęd urządzenia stanowi oszczędny wysokiej klasy 

silnik elektryczny o mocy 0,33 KM z zabezpieczeniem przed 

przegrzaniem się. Urządzenie wyposażone jest w nożny 

wyłącznik bezpieczeństwa oraz prowadnicę ochronną dla 

optymalnego wprowadzenia spirali do wlotu czyszczonego 

przewodu rurowego.

Urządzenie CABERE G100 może być z powodzeniem 

stosowane do usuwania wszelkiego typu zatorów (także korzeni 

zarastających rury). Na podstawowym wyposażeniu maszyny 

znajduje się 5 głowic czyszczących, prowadnica spirali oraz 

walizka transportowa. Firma CABERE oferuje ponadto bogaty 

zestaw wyposażenia dodatkowego. Model G100 jest prosty 

w obsłudze oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. 

Dzięki zwartej zabudowie i składanemu uchwytowi 

transportowemu, maszynę można bardzo łatwo transportować 

oraz właściwie ustawić w miejscu pracy. Obsługa urządzenia 

jednoosobowa.

w wersji standard: ze spiralą: 8 mm - 7,5 m 

oraz 5 głowicami czyszczącymi 

– nr katalogowy 50802, 

w wersji standard ze spiralą 10 mm - 7,5 m 

oraz 5 głowicami czyszczącymi 

– nr katalogowy 50803,

Zestaw lux - to 2 spirale: 

10 mm - 10,5 m oraz 7 mm - 7,5 m + 5 

głowic czyszczących 

– nr katalogowy 50801.

Urządzenie Cabere G80
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