Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
HDR 185 Power Plus

Δυνατό πλυστικό μηχάνημα
υψηλής πίεσης για κρύο νερό με
μπομπίνα λάστιχου για μέτριες
έως βαριές εργασίες καθαρισμού.
Άνετη εργασία χάρη στην
εύκολη αποθήκευση του
λάστιχου υψηλής πίεσης
Η ενσωματωμένη μπομπίνα φροντίζει
ώστε το λάστιχο να βρίσκεται πάντοτε
στη σωστή θέση. Έτσι ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος ατυχήματος.
Αδιαβάθμητη ρύθμιση πίεσης/
ροής νερού
Η πίεση/ποσότητα νερού μπορεί να
προσαρμοστεί ανάλογα με την εργασία
καθαρισμού.

Κωδ. αρ.

0701 163 0

Συσκ.

1

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Λήψη ισχύος

2,7 kW

Μέγ. πίεση

185 bar

Πίεση λειτουργίας

150 bar

Ελάχ./μέγ. ποσότητα παροχής

0-500 l/ώρα

Βάρος εργαλείου

30,8 kg

Μήκος καλωδίου

4m

Μεγάλη διάρκεια ζωής και
μείωση της κατανάλωσης
Το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διακοπή εργασίας με την
αυτόματη λειτουργία διακοπής της
πίεσης. Με την εκτόνωση της πίεσης
από τα εξαρτήματα παρατείνεται η διάρκεια ζωής της αντλίας και μειώνεται η
κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο

Πλαίσιο παράδοσης Κωδ.
αρ.

STEP - 04/17 - 21431 - ©

0701 163 0

Περιγραφή

Κωδ. αρ.

Ποσότητα

Ακροφύσιο βρωμιάς

0701 160 005

1

Σύνδεση βάνας

0701 160 006

1

Σωλήνας δέσμης

0701 161 100

1

Πιστόλι χειρός

0701 161 140

1

Λάστιχο υψηλής πίεσης

0701 163 115

1

Τριπλό ακροφύσιο

0701 163 130

1

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή και
δοσομέτρηση του απορρυπαντικού
Η επιθυμητή συγκέντρωση μπορεί να
ρυθμιστεί με τη βοήθεια της βαλβίδας
δοσομέτρησης. Το ενσωματωμένο
λάστιχο απορρόφησης απορρυπαντικού ταιριάζει σε όλα τα δοχεία.
Για ξεκούραστη και άνετη
εργασία
Εργονομικό πιστόλι χειρός με χαμηλή
δύναμη συγκράτησης και ενεργοποίησης.
Εύκολη αποθήκευση
Χάρη στην πρακτική υποδοχή για τα
πρόσθετα εξαρτήματα και τη βάση
τυλίγματος για το ηλεκτρικό καλώδιο.
2 χρόνια εγγύηση
για ελαττώματα κατασκευής και υλικού.

Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
HDR 160 Compact

Πλυστικό μηχάνημα υψηλής
πίεσης για κρύο νερό, μικρών
διαστάσεων για μέτριες εργασίες
καθαρισμού.
Ιδανικό για φορητή χρήση
Συμπαγής κατασκευή και ρυθμιζόμενη
μπάρα αλουμινίου.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και
μείωση της κατανάλωσης
Το μηχάνημα απενεργοποιείται
αυτόματα κατά τη διακοπή εργασίας
με την αυτόματη λειτουργία διακοπής
της πίεσης. Με την εκτόνωση της πίεσης
από τα εξαρτήματα παρατείνεται η
διάρκεια ζωής της αντλίας και μειώνεται
η κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Κωδ. αρ.

0701 161 0

Συσκ.

1

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Λήψη ισχύος

2,3 kW

Μέγιστη πίεση

160 bar

Πίεση λειτουργίας

130 bar

Ελάχιστη μέγιστη ποσότητα παροχής

0-480 l/h

Βάρος εργαλείου

26,1 kg

Μήκος καλωδίου

4m

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή
και δοσομέτρηση του
απορρυπαντικού
Η επιθυμητή συγκέντρωση μπορεί
να ρυθμιστεί με τη βοήθεια της
βαλβίδας δοσομέτρησης. Το
ενσωματωμένο λάστιχο απορρόφησης
απορρυπαντικού ταιριάζει σε όλα τα
δοχεία.
Για ξεκούραστη και άνετη
εργασία
Εργονομικό πιστόλι χειρός με
χαμηλή δύναμη συγκράτησης και
ενεργοποίησης.

Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο

Πλαίσιο παράδοσης Κωδ. αρ.

STEP - 04/17 - 21430 - ©

0701 161 0

Περιγραφή

Κωδ. αρ.

Ποσότητα

Τριπλό ακροφύσιο

0701 160 004

1

Ακροφύσιο βρωμιάς

0701 160 005

1

Σύνδεση βάνας

0701 160 006

1

Σωλήνας δέσμης

0701 161 100

1

Λάστιχο υψηλής πίεσης

0701 161 110

1

Πιστόλι χειρός

0701 161 140

1

Εύκολη αποθήκευση
Χάρη στην πρακτική υποδοχή για τα
πρόσθετα εξαρτήματα και τη βάση
τυλίγματος για το ηλεκτρικό καλώδιο.
2 χρόνια εγγύηση
Για ελαττώματα κατασκευής και υλικού.

