
Mimořádně velký, robustní a výkonný vysokotlaký čistič s účelným designem, určený pro náročné venkovní 

úklidové práce. Mosazné čerpadlo s keramickými písty zajišťuje vynikající životnost. Mosazná hlavice 

čerpadla a indukční motor poskytují dlouhodobý spolehlivý výkon. Pomocí regulátoru tlaku můžete 

dokonale upravit průtok a tlak vody. Čistič obsahuje integrovanou nádobku na čisticí prostředky, která je 

ovládána na předním panelu. S rukojetí Low Force aktivujete spoušť s menším úsilím a pohodlím.  Velká a 

robustní kolečka umožňují lepší trakci. Hadicová rychlospojka a dlouhá postřikovací trubka rozšiřují 

možnosti použití. Dvě otočné spojky pro nastavení trysek a rychlospojky zajišťují bezproblémové používání. 

Držáky pro příslušenství na krytu, naviják na hadici a napájecí šňůra zajišťují efektivní provoz. Přeprava je 

snadná díky hliníkovému držadlu. Součástí balení jsou dvě trysky. 

Příslušenství vždy po ruce 
Všechna dodávaná příslušenství 
mohou být na stroji úhledně uložena 
pro snadný přístup a efektivnější práci. 

Vysokotlaká hadice vyztužená 
ocelovou spirálou  
Pružná vysokotlaká hadice je 
vyztužena ocelí, což jí dodává 
mimořádnou odolnost a delší životnost 
a umožňuje snadnou manipulaci. 

Písty s keramickým povrchem 
Písty s keramickým povlakem jsou 
předností, díky které jsou motor a 
provoz čerpadla ještě spolehlivější a 
prodlužuje se životnost vašeho stroje.  

Mosazná hlavice čerpadla 
Extra odolná hlavice čerpadla je 
vyrobena z mosazi, což minimalizuje 
riziko zlomení a zajišťuje vynikající 
dlouhodobý výkon. 
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FEATURES
• Zajišťuje vynikající výkon 

• Prodloužená životnost 

• Vysoká odolnost a prodloužená životnost 

• Snadný přístup a efektivnější práce 

• Vysoká odolnost a dlouhá životnost 

• Ergonomická pracovní poloha 

• Hadicový naviják 

• Přesné nastavení pracovního tlaku i při výměně trysky 

• Snadné pojíždění a spolehlivá trakce 

• Výkonné čištění 

• Snadná přeprava a pohodlné ukládání 

• Pohodlná manipulace a transport 

• Všestrannost pro širokou škálu úklidových prací 

Technical Specifications

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem 2.0 l 
Elektrická ochranná třída IP X5 
Maximální tlak 190 bar
Maximální samonasávací výška 1 m
Max. teplota přiváděné vody 60 °C
Provozní tlak, max. 150 bar
Průtok vody 570-650 l/h 

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 31900 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná 28400 g
Délka hadice 15 m
Délka struny 5 m

SPECIFIKACE MOTORU

Elektrická ochranná třída IP X5 
Cyklus fáze proudu 50 Hz
Fáze 1 
Jmenovitý výkon, W 3300 W
Jmenovitý proud, A 14.5 A
Napětí 230 V

VYBAVENÍ

Zástrčka Typ F - 230 V 

BALENÍ

Výška balení 870 mm
Délka balení 400 mm
Objem balení 139.20 dm³ 
Šířka balení 400 mm
Počet ve velkoobchodním balení 1 
Množství na paletě 6 ks

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Lepenka 3400 g
Hlavní balení: papír + lepenka 0 g 
Kov celkem 0 g 
Papír + lepenka celkem 3400 g
PE (polyetylén) celkem 170 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem 0 g 
Plastová fólie 170 g
Tvrdý plast 0 g 
Plast celkem 170 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g 

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 94 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s2) 2.5 m/s²
Hodnota emise vibrací (ah), max. 2.5 m/s²


