
BT Suuttimet - Uutta tehoa 
putkistojen avaukseen ja 

huuhteluun

Tanskalaisen BT Maskinteknik:in perustaja ja omistaja Brian Thomsen
on tehnyt mittavaa tuotekehitystyötä kehittäessään laajan sarjan uusia suuttimia, hyvin 

erikokoisten ja -tyyppisten putkistojen ja viemäreiden tehokkaaseen avaamiseen ja 

huuhteluun. Nyt saatavana myös Suomessa

Myynti:

Manelius Management Oy Ab
Puh. 0400 459904
Sähköposti:manelius.management@dlc.fi
www.rypsienergia.fi

Uutta!

Vesisuihkua 

kääntävä suutin 

jonka vetovoima ja 

etenemiskyky on 

osoittanut olevansa 

vailla vertaa



Uutta tehoa putkistojen avaukseen ja huuhteluun

Standard
Sopii erityisen hyvin yleiskäyttöön 

esim. tukosten avaamiseen.
9 kokoa

Kantti, leikkaava 
Nämä suuttimet soveltuvat hyvin 
vaikeiden tukosten avaamiseen, 
esim. jäätyneet tai saven tukkimat
Putket. 5 kokoa 

Mini Granaatti
Yleissuutin, suihkukulmat 

15°/25°. 9 kokoa

Muna
Munan muotoinen
yleissuutin, suihkukulmat 15°/ 25°.
Munasuuttimella on erinomaiset 
liukuominaisuudet, ja soveltuu 
siksi hyvin käytettäväksi ennen 

tarkkailukameran käyttöä. 
6 kokoa

Tri-Jet
Puhdistus- ja vetosuutin jossa 
3 suutinkulmaa,  8°, 16°ja 26°. 
Optimaaliset puhdistusominaisuudet 

johtuen erinomaisista toisiaan 
täydentävistä suutinkulmista 
4 kokoa

Radial
Suutin jossa on kolme 

suutinkulmaa 15°,25°ja 70°. 
Hyvä puhdistuskyky ympäriinsä
Sopii erityisen hyvin kalkin- ja 
kerrostumien poistoon putkisto-
tarkastusten yhteydessä.

4  kokoa

Kärkisuihku
Munan muotoinen suutin jossa 
useita eteenpäin suuntautuvia 
suihkuja. Suihkukulmat 

taaksepäin 15°, 25°, 
eteenpäin 15°. 5 kokoa
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Granaatti
Sopii hiekan poistoon.

3 kokoa

Hakeutuva suutin
Hakeutuva suutin pyrkii sivuun, 
jolloin suutin voidaan ohjata 

sivuhaaroituksiin. 3 kokoa

Vesilukko suutin
Soveltuu erityisen hyvin 
keittiöviemäreiden avaukseen.
5 kokoa

Kuula
Erityisen sopiva keittiö- ja wc-
viemäreihin. Ei teräviä kulmia, 
lyhyt, kääntyvä suihku.
4 kokoa

Roottori
Pyörivä roottorisuutin on erityisen 
sopiva käytettäväksi ennen 
viemärikuvauksia, koska se 
puhdistaa putket erityisen hyvin 

naarmuja jättämättä. 4 kokoa.

Juurileikkuri
Soveltuu juurien leikkaamiseen ja 
kalkkimuodostumien poistoon. 
Voidaan käyttää myös betonin 

poistamiseen. 3 kokoa.

Hiekkahuuhdin
Erittäin tehokas huuhdin joka 
soveltuu suurten pääjohtojen 
huuhteluun. Varustettava 
erikoiskelkalla 1,5 metrin 
läpimittaisten pääjohtojen 

huuhtelussa. 2 kokoa, 36kg ja 
12 kg

Kiertoliittimet
Uusi kestävämpi ratkaisu jossa 
käytetään 2 painelaakeria 

messinkisten liukulaakerien 
sijasta.
Huoltoystävällinen, varaosia 
saatavilla. Voidaan tarvittaessa 
uudistaa tehtaalla. 7 kokoa 


