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TECHNICKÁ DATA

Plynulá regulace tlaku
Čerpadlo se 3 keramickými plunžry, pracujícími v olejové
lázni, zabezpečeno proti chodu nasucho, nerezové ventily,
mosazné těleso čerpadla, zpětné vedení netěsností,
manometr se stupnicí bar/psi, samonasávací do 2 m 
Všechny typy se zabudovaným sacím injektorem,  
přívod čisticího prostředku probíhá mimo čerpadlo,  
čímž nedochází k poškození vysokotlakého těsnění
HD 11 /     90 pro trubky: Ø 40 - 150 mm, max. 20 m 
HD 13 /   100 pro trubky: Ø 40 - 150 mm, max. 20 m 
HD 17 /   190 pro trubky: Ø 40 - 200 mm, max. 40 m 
HD 19 / 180B pro trubky: Ø 40 - 200 mm, max. 40 m

 

Dodáme včetně: HD 11/90 (obj.č. 76008), 10 m speciální vysokotlaké hadice  
s přípojkami (obj.č. 72810) a tryska pro čištění potrubí (obj.č. 76053)

Označení           230 V / 50 Hz

Vysokotlaké čisticí zařízení HD 11 / 90 29,5 76008

HD 11/90
Samonasávací a kompaktní přístroj  
s Ø 40 - 150 mm až 20 m délky

HD13/100
100 bar Vysokotlaké čisticí  
zařízení s navijákem hadice

Dodáme včetně: HD 13/100 (obj.č. 76020), naviják s 20 m speciální vysokotlaké  
hadice  (obj.č. 72812) s přípojkami a tryska pro čištění potrubí (obj.č. 76089)

Označení kg g 230 V / 50 Hz

Vysokotlaké čisticí zařízení HD 13 / 100 45,0 76020

Vysokotlaká čisticí zařízení
Vysoce kvalitní profesionální zařízení Ø 40 - 200 mm 
pracovní dosah

Profil produktu

PŘEDNOSTI

n	Rozsáhlý sortiment vysokotlakých čisticích zařízení  
 pro professionální použití. Velmi kvalitní komponenty  
 a optimální poměr mezi specifickým výkonem a provozním  
 tlakem zaručuje spolehlivou práci a efektivní čištění 
n	Pro čištění trubek, odpadů, odtoků, domovních přípojek,   
 okapových trubek i kanálů, a také pro čištění povrchů  
 u vozidel, strojů, budov a podlah
n	Výkonné, samonasávací a kompaktní přístroje

 

Profil produktu

PŘEDNOSTI

n	Kompaktní a přenosná jednotka 
n	 Ideální pro rychlé nasazení na trubky menších rozměrů 
n	Pohon na střídavý proud, samonasávací do 2 m

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak max.: 90 bar    
Elektromotor:  Střídavý proud
Dopravní výkon:  11 l /min  
Výkon motoru: 1,5 kW 
Max. pracovní délka: 20 m      
Otáčky: 1400 min-1

Profil produktu

PŘEDNOSTI

n	Transportní kolečka s pneumatikami,  
 snadný transport po schodech
n	Pohon na střídavý proud, samonasávací do 2 m

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak max.: 100 bar 
Elektromotor: Střídavý proud
Dopravní výkon: 13 l /min 
Výkon motoru: 2,3 kW
Max. pracovní délka: 20 m 
Otáčky:  1400 min-1

Ø 150 mm Ø 150 mm

Čištění potrubí
Vysokotlaké čištění potrubí   

kg g


