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1065,50 

PLN NETTO

1/1 SZT.

EAN: 5901466157695

NOWOŚĆ
w o f e rc i e

220-240V ～

50Hz

2500W

I

IPX5

13MPa/130Bar

17MPa/170Bar

438 l/h

468 l/h

0.7Mp/7Bar

24.5Kg

8 Metrów

5 metrów

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa

Moc wejściowa

Klasa ochronności

Poziom ochrony

Ciśnienie robocze

Maks. ciśnienie

Przepływ znamionowy 

Przepływ Maks.

Maks. Ciśnienie wejściowe wody

Waga

Długość węża wysokociśnieniowego

Długość przewodu zasilającego 

DANE TECHNICZNE

ź Silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
ź Pompa Aluminiowa Ssąco-tłocząca
ź Zbiornik na detergent
ź Ochrona przed przegrzaniem
ź Funkcja Auto-stop
ź Regulacja dozowania chemii
ź 8 metrowy wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym.
ź Bęben na wąż
ź Wysokiej jakości pistolet
ź Wysokiej jakości lanca regulowana
ź Wysokiej jakości Lanca Turbo
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Urządzenie do zastosowania półprofesjonalnego z najlepszymi cechami myjek amatorskich i profesjonalnych. Dzięki zastosowaniu silnika 
indukcyjnego i pompy aluminiowej urządzenie sprosta najcięższym pracą. 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. 

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  256m2 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. 
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