URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE
CHEMIA MYJĄCA
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MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
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MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
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MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA HPC120A
Urządzenie przeznaczone do codziennych prac przydomowych świetnie sprawdzi się w myciu samochodów
osobowych, rowerów, narzędzi ogrodowych i innych prac ogrodniczych.

dane techniczne

ZASTOSOWANIE

OPIS

S-97901

Moc wejściowa
Ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie
Przepływ Maks.
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

1500W
8MPa/80 Bar
12MPa/120 Bar
432 l/h
220-240V
50Hz

Klasa ochronności
Poziom ochrony
Maks ciśnienie wejściowe wody
Waga ok
Długość przewodu zasilającego
Długość węża wysokociśnieniowego
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II
IPX5
0,7MPa/7 Bar
6.2 kg
5 metrów
5 metrów

WŁAŚCIWOŚCI
WŁAŚCIWOŚCI

SILNIK Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM

Silniki z uzwojeniem miedzianym w porównaniu do silników wykonanych z aluminium cechują się lepszą sprawnością elektryczną, lepiej
odprowadzają ciepło i mogą pracować nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu.
POMPA ALUMINIOWA SSĄCO-TŁOCZĄCA

Aluminium jako materiał cechuje się ,dobrym przewodnictwem cieplnym i jest odporny na korozję dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie
w półprofesjonalnych myjkach wysokociśnieniowych. Dzięki funkcji zasysania urządzenie może pobierać wodę z zbiornika lub beczki.
W porównaniu do pomp wykonanych z kompozytu, pompy aluminiowe lepiej odprowadzają ciepło i pozwalają na dłuższy czas pracy.
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Zapewnia bezpieczne użytkowanie podczas długiej i nie przerwanej pracy, chroni silnik i pomaga wydłużyć żywotność urządzenia.
FUNKCJA AUTO-STOP

Polega na ochronie podzespołów przed przeciążeniami poprzez lepszą kontrolę pracy myjki, uruchomienie silnika ma miejsce w momencie
naciśnięcia spustu, tym samym po jego zwolnieniu silnik zatrzymuje pracę - ochrona i oszczędność wydatku energii elektrycznej.
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY PVC 5 METRÓW

Odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia. System Quick-connect pozwana na szybki i wygodny montaż i demontaż z urządzenia oraz
pistoletu, pozwala zaoszczędzić czas.
PISTOLET WYSOKOCIŚNIENIOWY Z SYSTEMEM QUICK-CONNECT

Dzięki zastosowaniu systemu szybko-złączek pistolet można łatwo i szybko podłączyć do lancy lub węża wysokociśnieniowego.
LANCA REGULOWANA

Lanca regulowana pozwala na płynną regulację strumienia wody i szybkie dostosowanie do wykonywanej pracy.
LANCA TURBO

Czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza. Silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni.

Wąż wysokociśn. PVC 5 m S-97954

Pianownica S-97920

Zestaw S-97948:
Pistolet, Lanca przedłużająca,
Lanca regulowana
Filtr wody S-97930
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akcesoria w zestawie

Lanca Turbo S-97938

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA HPC150A
Urządzenie przeznaczone dla codziennych prac przydomowych o stosunkowo dobrych parametrach i korzystnej
cenie. Świetnie sprawdzi się w każdego rodzaju pracach od mycia samochodu, roweru, narzędzi ogrodniczych po
mycie dachów, elewacji i kostki brukowej z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dzięki wbudowanemu zbiornikowi na
detergent i regulacji dozowania chemii urządzenie jest niezwykle wszechstronne.

dane techniczne

ZASTOSOWANIE

OPIS

S-97903

Moc wejściowa
Ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie
Przepływ Maks.
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

2000W
11MPa/110Bar
15MPa/150 Bar
468 l/h
220-240V
50Hz

Klasa ochronności
Poziom ochrony
Maks ciśnienie wejściowe wody
Waga ok
Długość przewodu zasilającego
Długość węża wysokociśnieniowego
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II
IPX5
0,7MPa/7 Bar
12.3 kg
5 metrów
6 metrów

WŁAŚCIWOŚCI

SILNIK Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM

Silniki z uzwojeniem miedziany w porównaniu do silników wykonanych z aluminium cechują się lepszą sprawnością elektryczną, lepiej
odprowadzają ciepło i mogą pracować nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu.
POMPA ALUMINIOWA SSĄCO-TŁOCZĄCA

Aluminium jako materiał cechuje się ,dobrym przewodnictwem cieplnym i jest odporny na korozję dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie
w półprofesjonalnych myjkach wysokociśnieniowych. Dzięki funkcji zasysania urządzenie może pobierać wodę z zbiornika lub beczki. W
porównaniu do pomp wykonanych z kompozytu, pompy aluminiowe lepiej odprowadzają ciepło i pozwalają na dłuższy czas pracy.
ZBIORNIK NA DETERGENT

Wbudowany zbiornik na detergent w myjkę wysokociśnieniową pozwala na dozowanie chemii bez konieczności używania dodatkowych
akcesoriów.
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Zapewnia bezpieczne użytkowanie podczas długiej i nie przerwanej pracy, chroni silnik i pozwala wydłużyć żywotność urządzenia.
FUNKCJA AUTO-STOP

Polega na ochronie podzespołów przed przeciążeniami poprzez lepszą kontrolę pracy myjki, uruchomienie silnika ma miejsce w momencie
naciśnięcia spustu, tym samym po jego zwolnieniu silnik zatrzymuje pracę - ochrona i oszczędność wydatku energii elektrycznej.
REGULACJA DOZOWANIA CHEMII

Pozwala precyzyjnie dobrać ilość detergentu do wykonywanej pracy, polepsza efekt czyszczenia i pozwala zaoszczędzić zużycie detergent.
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY PU 6 METRÓW

6 metrowy wąż wysokociśnieniowy wykonany z Poliuretanu odporny jest na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i załamywanie
się. Długość 6 metrów pozwala na pracę w obszarze do 114 m2 bez konieczności przenoszenia urządzenia w inne miejsce.
PISTOLET WYSOKOCIŚNIENIOWY Z SYSTEMEM QUICK-CONNECT

Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę użytkowania, dzięki zastosowaniu systemu szybko-złączek pistolet można łatwo i szybko podłączyć do
lancy lub węża wysokociśnieniowego.
LANCA REGULOWANA

Lanca regulowana pozwala na precyzyjną regulację strumienia wody i szybkie dostosowanie do wykonywanej pracy. Dzięki funkcji pracy w
trybie niskiego ciśnienia pozwala na spryskiwanie powierzchni z detergentem pobieranym z wbudowanego zbiornika w myjce ciśnieniowej.
LANCA TURBO

Czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza. Silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni.

Lanca Turbo S-97942

Lanca Regulowana S-97940

Szczotka uniwersalna S-97922

Pianownica S-97920

Filtr wody S-97930
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Wąż wysokociśn. PU 6 m S-97952

akcesoria w zestawie

Pistolet S-97950

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
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MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA HPC170AI
Urządzenie do zastosowania półprofesjonalnego z najlepszymi cechami myjek amatorskich i profesjonalnych. Dzięki
zastosowaniu silnika indukcyjnego i pompy aluminiowej urządzenie sprosta wymagającym zadaniom. Długi 8 metrowy
wąż wysokiego ciśnienia w oplocie stalowym odporny jest na wszelkiego typu uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne oraz pozwoli na mycie dużych powierzchni bez konieczności przenoszenia urządzenia. Wytrzymała lanca
o regulowanym strumieniu zapewnia najlepsze rozwiązanie dla codziennego użytku. Dzięki wbudowanemu zbiornikowi
na detergent i regulacji dozowania chemii urządzenie jest niezwykle wszechstronne.

dane techniczne

ZASTOSOWANIE

OPIS

S-97905

Moc wejściowa
Ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie
Przepływ Maks.
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

2500W
13MPa/130Bar
17MPa/170 Bar
468 l/h
220-240V
50Hz

Klasa ochronności
Poziom ochrony
Maks ciśnienie wejściowe wody
Waga ok
Długość przewodu zasilającego
Długość węża wysokociśnieniowego
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I
IPX5
0,7MPa/7 Bar
24.5 kg
5 metrów
8 metrów

WŁAŚCIWOŚCI

SILNIK INDUKCYJNY Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM

Wysokiej jakości silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym zapewnia długą żywotność urządzenia i wysoką kulturę pracy, pozwala na
wielogodzinną pracę bez konieczności przerw.
POMPA ALUMINIOWA SSĄCO-TŁOCZĄCA

Aluminium jako materiał cechuje się ,dobrym przewodnictwem cieplnym i jest odporny na korozję dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w
półprofesjonalnych myjkach wysokociśnieniowych. Dzięki funkcji zasysania urządzenie może pobierać wodę z zbiornika lub beczki. W porównaniu
do pomp wykonanych z kompozytu, pompy aluminiowe lepiej odprowadzają ciepło i pozwalają na znacznie dłuższy czas pracy.
ZBIORNIK NA DETERGENT

Wbudowany zbiornik na detergent w myjkę wysokociśnieniową pozwala na dozowanie chemii bez konieczności używania dodatkowych
akcesoriów.
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Zapewnia bezpieczne użytkowanie podczas długiej i nie przerwanej pracy, chroni silnik i pozwala wydłużyć żywotność urządzenia
FUNKCJA AUTO-STOP

Polega na ochronie podzespołów przed przeciążeniami poprzez lepszą kontrolę pracy myjki, uruchomienie silnika ma miejsce w momencie
naciśnięcia spustu, tym samym po jego zwolnieniu silnik zatrzymuje pracę - ochrona i oszczędność wydatku energii elektrycznej.
REGULACJA DOZOWANIA CHEMII

Pozwala precyzyjnie dobrać ilość detergentu do wykonywanej pracy, polepsza efekt czyszczenia i pomaga zaoszczędzić zużycie detergent.
8 METROWY WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY W OPLOCIE STALOWYM

8 metrowy wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym odporny jest na warunki atmosferyczne i na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.
Długość 8 metrów pozwala na pracę w obszarze do 200 m2 bez konieczności przenoszenia urządzenia w inne miejsce.
BĘBEN NA WĄŻ

Pozwala na szybką obsługę, polepsza komfort użytkowania urządzenia.
WYSOKIEJ JAKOŚCI PISTOLET WYSOKOCIŚNIENIOWY

Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę użytkowania, wysokiej jakości materiały takie jak mosiądz czy stal szlachetna zapewniają długą
żywotność pistoletu.
WYSOKIEJ JAKOŚCI LANCA REGULOWANA

Lanca regulowana pozwala na płynną regulację strumienia wody i szybkie dostosowanie do wykonywanej pracy. Wykonana z wysokiej jakości
materiałów takich jak mosiądz czy stal szlachetna zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.
WYSOKIEJ JAKOŚCI LANCA TURBO

Czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza. Silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni. Wkład dyszy
wykonany z ceramiki oraz mosiężne złącza zapewniają jej długą żywotność i bezawaryjną pracę.

Lanca Turbo S-98925

Lanca Regulowana S-98923

Szczotka uniwersalna S-97922

Adapter S-98937

Filtr wody S-97930
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Wąż wysokociśnieniowy w oplocie
stalowym 8 m S-98941

akcesoria w zestawie

Pistolet z mosiężnym złączem S-97929

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
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MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA HPC180bi
Urządzenie do zastosowania profesjonalnego. Dzięki zastosowaniu silnika indukcyjnego oraz pompy mosiężnej
urządzenie sprosta najcięższym pracom przez wiele godzin. Idealnie sprawdzi się przy myciu maszyn rolniczych,
samochodów ciężarowych i osobowych jak również do mycia dużych powierzchni elewacji, dachów i kostki
brukowej. Długi 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym odporny jest na warunki atmosferyczne
i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz pozwala na pracę w obszarze do 310 m2 bez konieczności
przenoszenia urządzenia. Dodatkowym atutem jest łożyskowana metalowa lanca szybkozłączna zapewniająca
wysoki komfort wymiany dysz w zależności od wykonywanej pracy.

dane techniczne

ZASTOSOWANIE

OPIS

S-98902

Moc wejściowa
Ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie
Przepływ Maks.
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa

3000W
14MPa/140Bar
18MPa/180 Bar
558 l/h
220-240V
50Hz

Klasa ochronności
Poziom ochrony
Maks ciśnienie wejściowe wody
Waga ok
Długość przewodu zasilającego
Długość węża wysokociśnieniowego
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I
IPX5
0,7MPa/7 Bar
25.6 kg
5 metrów
10 metrów

WŁAŚCIWOŚCI

SILNIK INDUKCYJNY Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM

Wysokiej jakości silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym zapewnia długą żywotność urządzenia i wysoką kulturę pracy, pozwala na
wielogodzinną pracę bez konieczności przerw.
POMPA MOSIĘŻNA SSĄCO-TŁOCZĄCA

Mosiądz jako materiał cechuje się dużą trwałością i wytrzymałością, dobrym przewodnictwem cieplnym i jest odporny na korozję dzięki
czemu znajduje zastosowanie głównie w profesjonalnych Myjkach wysokociśnieniowych. Dzięki funkcji zasysania urządzenie może pobierać
wodę z zbiornika lub beczki. Dzięki bardzo dobrym właściwością termicznym pozwala na wielogodzinną pracę z zachowaniem optymalnych
parametrów pracy myjki.
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Zapewnia bezpieczne użytkowanie podczas długiej i nie przerwanej pracy, chroni silnik i pomaga wydłużyć żywotność urządzenia
FUNKCJA AUTO-STOP

Polega na ochronie podzespołów przed przeciążeniami poprzez lepszą kontrolę pracy myjki, uruchomienie silnika ma miejsce w momencie
naciśnięcia spustu, tym samym po jego zwolnieniu silnik zatrzymuje pracę - ochrona i oszczędność wydatku energii elektrycznej.
REGULACJA DOZOWANIA CHEMII:

Pozwala precyzyjnie dobrać ilość detergentu do wykony wanej pracy, polepsza efekt czyszczenia i pomaga zaoszczędzić detergent.
DŁUGI 10 METROWY WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY W OPLOCIE STALOWYM

Odporny jest na warunki atmosferyczne i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Długość 10 metrów pozwala na pracę w obszarze do
310 m2 bez konieczności przenoszenia urządzenia w inne miejsce.
ALUMINIOWY UCHWYT TRANSPORTOWY

Szeroki aluminiowy uchwyt transportowy zapewnia sztywność konstrukcji, pozwala na wygodne przenoszenie i transportowanie urządzenia.
BĘBEN NA WĄŻ

Pozwala na szybką obsługę i polepsza komfort użytkowania urządzenia.
WYSOKIEJ JAKOŚCI PISTOLET WYSOKOCIŚNIENIOWY

Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę użytkowania, wysokiej jakości materiały takie jak mosiądz czy stal szlachetna zapewniają długą
żywotność pistoletu.
WYSOKIEJ JAKOŚCI LANCA SZYBKOZŁĄCZNA

Łożyskowane szybkozłącze zapewnia wysoką jakość obsługi oraz pozwala na szybką wymianę dysz. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości
materiałów takich jak mosiądz lanca cechuje się długą żywotnością.
ZESTAW 5 DYSZ NATRYSKOWYCH

Pozwala precyzyjnie dobrać strumień wody do wykonywanej pracy. Dodatkowa dysza do chemii pozwala na prace w trybie niskiego ciśnienia i
pobieranie detergentu z zbiornika wbudowanego w myjkę ciśnieniową.
DYSZA TURBO

Czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza. Silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni. Wkład dyszy
wykonany z ceramiki oraz mosiężne złącza zapewniają jej długą żywotność i bezawaryjną pracę.

Lanca stalowa S-98927

Dysza Turbo S-98935

Adapter S-98937

Zestaw 5 końcówek natryskowych
S-98931

Szczotka uniwersalna S-97922

Filtr wody S-97930

Wąż wysokociśnieniowy w oplocie
stalowym 10 m S-98939
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akcesoria w zestawie

Pistolet z mosiężnym złączem S-97929

akcesoria dostępne w sprzedaży

Pianownica
S-98921

Lanca regulowana
S-98923

·
·
·

· ·
·

wysokowydajny, bezdotykowy
spieniacz tworzący grubą pianę
możliwość dostosowania ilości detergentu do strumienia za
pomocą prostego obrotu pokrętła
możliwość zmiany kąta strumienia

precyzyjna regulacja strumienia
wody wykonana z wysokiej jakości materiałów takich jak mosiądz,
Inox zwiększających żywotność
lancy przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni

Lanca Turbo
S-98925

·

Metalowa lanca szybkozłączna
S-98927

·

lanca metalowa wykonana
z wysokiej jakości materiałów,
zaopatrzona w mosiężne końcówki, w tym łożyskowane szybkozłącze ułatwiające błyskawiczny
montaż akcesoriów

wysokiej jakości lanca Turbo
czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza silny obrotowy
strumień skutecznie usuwa brud
ze stałych, twardych powierzchni

·

Pistolet do myjek
wysokociśnieniowych
S-98929

Zestaw: 5 końcówek z
szybkozłączką
S-98931

·

·

wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem
gwintowym oraz blokadą spustu

5 końcówek natryskowych
z szybkozłączką: 0°, 15°, 25°, 40°,
detergent

Dysza 5w1
S-98933

Dysza Turbo
S-98935

·

·

·

wydajna: czyści do 40% szybciej
niż standardowa dysza mocna:
silny, obrotowy strumień usuwa
mocno przytwierdzony brud ze
stałych twardych powierzchni

5 możliwości natrysku w jednej
głowicy z szybkozłączką (0°, 15°,
40°, 0° dla detergentu, 40° dla
detergentu)
Adapter
S-98937

Wąż wysokociśnieniowy w
oplocie stalowym 10m
S-98939

·

wąż wysokociśnieniowy
o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji odpornej na załamania,
niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia

·

adapter umożliwiający łatwe
połączenie z akcesoriami
18

akcesoria dostępne w sprzedaży

Szczotka uniwersalna
S-97922

Szczotka obrotowa
S-97924

·

zasilana ciśnieniem wody dla
maksymalnych rezultatów przy
idealna
minimalnym wysiłku
do dokładnego czyszczenia każdej powierzchni
umożliwia
wygodne czyszczenie trudno
dostępnych miejsc

·

·

idealna do czyszczenia patio,
samochodów, pokładów łodzi,
grilla, okien i innych powierzchni

Szczotka szeroka
S-97926

·

·

Szczotka rotacyjna Patio
S-97928

idealna do czyszczenia
powierzchni płaskich, pionowych
oraz poziomych
wytrzymała,
uniwersalna szczotka usuwa
zabrudzenia oraz zanieczyszczenia wyposażona w zbiornik na
detergent dla lepszych efektów
czyszczenia oraz w wygodny
uchwyt

znakomita
wydajność
powierzchniowa sprawia że
szczotka idealnie nadaje się
do
czyszczenia
większych
powierzchni delikatne włosie
wykorzystane w szczotce zapewnia ochronę powierzchni przed
zadrapaniem

·

Filtr wody 3/4”
S-97932

·

·

zapobiega przedostawaniu się
cząstek stałych do urządzenia
pomaga przedłużyć żywotność
myjki dzięki dużej powierzchni
filtrującej znacząco usprawnia
przepływ wody

·

zapobiega przedostawaniu się
cząstek stałych do urządzenia,
pomaga przedłużyć żywotność
myjki

Wąż do czyszczenia kanalizacji
15m
S-97934

·

Wąż do zaciągania wody 5m
S-97936

wąż wysokociśnieniowy usuwa
brud, gruz i twarde zatory z rynien,
rur spustowych i kanalizacji
odporny na warunki atmosferyczne i ścieranie

·

·

łatwe zasysanie - szybkie pobieranie zmagazynowanej wody
z beczki lub zbiornika wodnego

Lanca Turbo
S-97938

·

·

·

Filtr wody 3/4’’ z szybkozłączką
S-97930

·

·

Pianownica
S-97920

·

··

czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza silny, obrotowy
strumień skutecznie usuwa brud
ze stałych, twardych powierzchni

zwiększa skuteczność czyszczenia wykonana z wytrzymałego
wzmocnionego nylonu PA66
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akcesoriadostępne
dostępne wwsprzedaży
akcesoria
sprzedaży

Lanca regulowana
S-97940

Lanca Turbo
S-97942

·
·

·

łatwa kontrola rodzaju strumienia poprzez obrót końcówki lancy
przeznaczona do czyszczenia
różnego rodzaju powierzchni

·

czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza silny, obrotowy
strumień skutecznie usuwa brud
ze stałych, twardych powierzchni

Obrotowa Lanca Turbo
S-97944

Lanca przedłużająca
S-97946

·

idealna do czyszczenia miejsc
trudno dostępnych dzięki końcówce regulowanej pod różnymi
kątami. dobrze sprawdzi się przy
myciu np. podwozi pojazdów, nadkoli samochodowych

·

łatwa w montażu lanca do podłączenia różnego rodzaju osprzętu

Zestaw: pistolet, lanca
przedłużająca, lanca regulowana
S-97948

Pistolet do myjek
wysokociśnieniowych
S-97950

·

·

zestaw do myjek wysokociśnieniowych wyposażony w system
szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu, lancy i węża
wysokociśnieniowego

pistolet wyposażony w blokadę
spustu oraz w system szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu i węża wysokociśnieniowego

Pistolet do myjek
wysokociśnieniowych
S-97929

Wąż wysokociśnieniowy PU 6m
S-97952

·

·

Wąż wysokociśnieniowy PVC 5m
S-97954

·

·

odporny na oleje, warunki
atmosferyczne i przetarcia
wytrzymała, elastyczna konstrukcja odporna na załamania

wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem
gwintowym oraz blokadą spustu.

Wąż wysokociśnieniowy w
oplocie stalowym 8m
S-97956

·

·

odporny na oleje, warunki
atmosferyczne i przetarcia
szybki i wygodny montaż i demontaż z urządzenia oraz pistoletu,
pozwala zaoszczędzić czas

wąż wysokociśnieniowy
o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji odpornej na załamania,
niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia.
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akcesoria
dostępne w sprzedaży
schemat
kompatybilności
akcesoriów

21

CHEMIA MYJĄCA

TYTUŁOWA ST

22

TRONA CHEMII
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CPS OUT
DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ
Preparat do zastosowań profesjonalnych. Środek dwukomponentowy. Super mocny
koncentrat do odtłuszczania i gruntownego czyszczenia kostki brukowej (kostka betonowa) z
zabrudzeń ropopochodnych typu: smary, oleje substancje smoliste, zabrudzenia pochodzenia
eksploatacyjnego, paliwa, itp. Zalecany do silnie zanieczyszczonych nawierzchni wokół warsztatów,
hal produkcyjnych, na stacjach benzynowych, stacjach paliw, bazach transportowych, parkingach,
garażach itp. Preparat silnie pieniący, występuje jako koncentrat w formie dwukomponentowej.

1:20
koncentrat
DWUFAZOWY

14

S-64544
poj. 1 l
6 sztuk w kartonie*

ODCZYN

MRC OUT
DO CZYSZCZENIA dachów i elewacji z mchów i porostów
Preparat do zastosowań profesjonalnych, do zmywania i czyszczenia dachów i elewacji z glonów,
mchów i porostów. Preparat zabezpiecza czyszczoną powierzchnię przez dłuższy okres czasu,
wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów.
Doskonale nadaje się do czyszczenia, konserwacji i ochrony dachówki ceramicznej i betonowej oraz
blachodachówki przed szkodliwym działaniem zielonych nalotów.

1:10
koncentrat

07

S-64540
poj. 1 l
6 sztuk w kartonie*

ODCZYN

RFC OUT
DO CZYSZCZENIA smolistych zanieczyszczeń z dachów,
elewacji i kostki brukowej
Preparat do zastosowań profesjonalnych, do czyszczenia elewacji, dachów, fasad z zanieczyszczeń
smolistych (sadza), brudu pochodzenia organicznego (rośliny, owady, ekskrementy, procesy
gnilne), zanieczyszczeń ropopochodnych. Do doczyszczania dolnych partii samochodów (poniżej
linii klamek). Czyści brud drogowy, eksploatacyjny oraz osady z klocków hamulcowych. Fasady,
elewacje, dachy każdego rodzaju, dolne partie karoserii pojazdów mechanicznych, progi, nadkola,
felgi, kołpaki, opony.

1:10
koncentrat

14

S-64560
poj. 1 l
6 sztuk w kartonie*

ODCZYN
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* (dotyczy podmiotów gospodarczych)

AF TR UCK
bezdotykowa, AKTYWNA PIANA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Preparat do zastosowań profesjonalnych. Dwukomponentowy środek zasadowy. Przeznaczony
do mycia silnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na zasady. Zalecany do mycia
maszyn i urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym, ciężkim, a także w rolnictwie. Zalecany do mycia
ciśnieniowego. Unikać stosowania na nagrzanych i nasłonecznionych powierzchniach.
S-64552
poj. 1 l
6 sztuk w kartonie*

1:100
koncentrat
DWUFAZOWY

14
ODCZYN

AF CAR
bezdotykowa, AKTYWNA PIANa do POJAZDÓW OSOBOWYCH
Preparat do zastosowań profesjonalnych. Aktywna piana w koncentracie do bezdotykowego mycia
wszystkich typów samochodów osobowych i dostawczych. Niezwykle skutecznie i szybko usuwa
nawarstwiony brud drogowy pochodzenia organicznego, a także zabrudzenia eksploatacyjne bez
użycia szczotki czy gąbki. Wyróżnia się dużą zawartością związków zmiękczających, co znacznie
ułatwia współpracę z twardą wodą.
S-64548
poj. 1 l
6 sztuk w kartonie*

1:100
koncentrat
DWUFAZOWY

14
ODCZYN

NF CAR
neutralna, AKTYWNA PIANA DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Preparat do zastosowań profesjonalnych. Wysoce skoncentrowana pH-neutralna, gęsta piana
bezpieczna dla wszystkich powierzchni Twojego auta. Produkt został zaprojektowany w celu
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego mycia aut zabezpieczonych zarówno woskami jak i
powłokami kwarcowymi i ceramicznymi. Unikalna formuła sprawia, że preparat jest w stanie bez
problemu usunąć drogowe zabrudzenia bez obaw o uszkodzenie drogich i delikatnych elementów
wykończenia karoserii. Wyjątkowy, intensywny wiśniowy zapach uprzyjemni każde mycie.
S-64556
poj. 1 l
6 sztuk w kartonie*

1:10
1:100
koncentrat

* (dotyczy podmiotów gospodarczych)

07
ODCZYN

25

rr CAR
DO usuwania zanieczyszczeń z felg
Nowatorski i profesjonalny preparat do czyszczenia felg z uciążliwych zabrudzeń metalicznych,
rdzy oraz pyłu z klocków hamulcowych. Preparat można stosować do czyszczenia zarówno felg
aluminiowych, jak i chromowanych czy lakierowanych. Krwawa Felga posiada neutralne pH 7,
dzięki czemu można ją również stosować na lakier.
S-64564
poj. 0,6 l
6 sztuk w kartonie*

07
FELGI ALUMINIOWE,
LAKIEROWANE, CHROMOWANE

ODCZYN

skuteczny już po
2 MINUTach od aplikacji

AKCESORIA DO MYCIA

WS Car
gąbka do mycia pojazdów
Miękka, bezpieczna dla lakieru. Dzięki swojej trwałości idealna do myjni
samochodowych. Myć bez dociskania. Regularnie płukać w czystej wodzie.
S-64569
1 sztuka
22x10,5x6,8 cm
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TTB Car 40/40
ręcznik z mikrofibry
Wysokiej jakości ściereczka stworzona przez duńskiego
producenta przy użyciu technologii mikrowłókna 250 g/m2.
Stosowana na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona,
doskonale wchłania wodę i brud. Po wypłukaniu wodą jest
natychmiast gotowa do ponownego użycia.
S-64566
1 sztuka
40x40 cm

TTY Car 40/40
ręcznik z mikrofibry
Wysokiej jakości, bardzo chłonna ściereczka stworzona przez
duńskiego producenta przy użyciu technologii mikrowłókna
400 g/m2. Stosowana na sucho doskonale przyciąga kurz.
Zmoczona, doskonale wchłania wodę i brud. Po wypłukaniu
wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia.
S-64567
1 sztuka
40x40 cm

TTW Car 60/90
ręcznik z mikrofibry
Wysokiej jakości, bardzo chłonny ręcznik stworzony przy
użyciu technologii mikrowłókna. 400 g/m2. Rozłożyć na umytej
karoserii i ściągnąć delikatnie bez dociskania.
S-64568
1 sztuka
60x90 cm
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