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1584,66 

PLN NETTO

1/1 SZT.

EAN: 5901466157701

220-240V～

50Hz

3000W

I

IPX5

14MPa/140Bar

18MPa/180Bar

558l/h

0.7MPa/7Bar

25.6Kg

10 metrów

5 metrów

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

Moc wejściowa

Klasa ochronności

Poziom ochrony

Ciśnienie robocze

Maks. ciśnienie

Przepływ Maks. 

Maks. Ciśnienie wejściowe wody

Waga

Długość węża wysokociśnieniowego

Długość przewodu zasilającego

DANE TECHNICZNE

ź Silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
ź Pompa Mosiężna Ssąco-tłocząca
ź Zbiornik na detergent
ź Ochrona przed przegrzaniem
ź Funkcja Auto-stop
ź Regulacja dozowania chemii
ź Długi 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy w oplocie 

stalowym.
ź Aluminiowy uchwyt transportowy
ź Bęben na wąż
ź Wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy
ź Wysokiej jakości lanca szybko złączna
ź Zestaw 5 dysz natryskowych
ź Dysza Turbo
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Urządzenie do zastosowania profesjonalnego. Dzięki zastosowaniu silnika indukcyjnego oraz pompy mosiężnej urządzenie sprosta 
najcięższym pracą 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 prace w obszarze do 
400m2 bez konieczności przenoszenia urządzenia. Dodatkowym atutem jest łożyskowana metalowa lanca szybko złączna zapewniająca 
wysoki komfort wymiany dysz w zależności od wykonywanej pracy.

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 wykonywanej 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  400m2 
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 SZYBKO-ZŁĄCZNA.
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. 
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Wąż Wysokociśnieniowy
w Oplocie Stalowym 10 m S-98939




