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Jesteśmy dla Was, przy Was i z Wami.
Dla Was chcemy trwać i rozwijać się.
Dla Was - naszych Klientów.
Naszym najważniejszym celem jest Państwa zadowolenie. Tych usatysfakcjonowanych jest niemałe grono
i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Państwa życzenia i uwagi były, są i zawsze będą wskazywać nam kierunki działań. Nowe, lepsze produkty
to efekt uważnego śledzenia Waszych potrzeb – potrzeb naszych Klientów.
Profesjonalizm działań naszej firmy doceniają niezależni eksperci z branży. Potwierdzeniem tego są liczne
nagrody, medale, wyróżnienia oraz dyplomy przyznawane nam przez różne specjalistyczne środowiska.
Jesteśmy dumni i niezmiernie szczęśliwi z tego, że nasze wysiłki w trosce o Klientów zostały docenione
przez konsumentów, rynek i całą branżę.
Od lat pracujemy nad ciągłym podnoszeniem jakości świadczonych przez nas usług oraz ulepszaniem naszych
produktów. Z roku na rok podnosimy poprzeczkę. Staramy się być coraz lepsi.
Dzisiaj chcemy Państwu szczerze podziękować. Dzięki Wam, bowiem jesteśmy wielcy. Kierując do Was te słowa
mamy niezachwianą nadzieję, że będziemy wspólnie dbać o markę Kwazar, by dalej trwała i zawsze była łączona
z wysoką jakością i najwyższą technologią.
Życząc sukcesów naszym Klientom pozostajemy z uszanowaniem,
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MercuryPRO+
Opryskiwacze ręczne

Małe
profesjonalne
opryskiwacze

pojemność

0.5 L

1.0 L

waga

0.13 kg

0.17 kg

wys. na palecie

180 cm

182 cm

ilość na palecie

648 szt./paleta

390 szt./paleta

MercuryPRO+ 0.5 L (101-6130-01-0000)

Rodzina ręcznych opryskiwaczy - Cleaning Line
– Mercury PRO+ – to seria małych od 0.5L do 1.0L
profesjonalnych opryskiwaczy do mycia i czyszczenia. Są
one przeznaczone głównie do użytku w domu, ale również
np. na stacjach benzynowych czy w placówkach ochrony
zdrowia. Są one proste w użyciu i bardzo wydajne a wysoka
jakość i zastosowane uszczelnienia vitonowe gwarantują ich
bezawaryjność.

MercuryPRO+ 1.0 L (102-6130-01-0000)

Dostępne kolory:
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VenusPRO+

Opryskiwacze ciśnieniowe

(203-6030-01-0000)

VenusPRO+ 2.0 L

(202-6030-01-0020)

VenusPRO+ 1.5 L

(201-6030-01-0010)

VenusPRO+ 1.0 L

Małe
profesjonalne
opryskiwacze ciśnieniowe

Rodzina ręcznych opryskiwaczy - Cleaning Line – Venus
PRO+ – to seria małych od 1.0L do 2.0L profesjonalnych
opryskiwaczy do mycia i czyszczenia.
Są one przeznaczone głównie do użytku w domu, ale
również np. na stacjach benzynowych czy w placówkach
ochrony zdrowia. Są one proste w użyciu i bardzo wydajne
a wysoka jakość i zastosowane uszczelnienia vitonowe
gwarantują ich bezawaryjność.

pojemność

1.0 L

1.5 L

2.0 L

waga

0.45 kg

0.50 kg

0.60 kg

wys. na palecie

184 cm

184 cm

169 cm

ciśnienie robocze

0.2 MPa

0.2 MPa

0.2 MPa

ilość na palecie

288 szt./paleta

240 szt./paleta

192 szt./paleta
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OrionPRO+

Opryskiwacze ciśnieniowe

(312-6030-01-0000)

OrionPRO+ 12.0 L

OrionPRO+ 9.0 L
(306-6030-01-0000)

OrionPRO+ 6.0 L

(303-6030-01-0000)

OrionPRO+ 3.0 L

Orion PRO+ to seria profesjonalnych, niezawodnych
i łatwych w obsłudze opryskiwaczy ciśnieniowych Cleaning
Line o pojemności od 3.0L do 12.0L. Sprawdzają się one
w trudnych sytuacjach, w których wymagana jest precyzja
i bezpieczeństwo. Zostały stworzone z myślą o najbardziej
wymagających użytkownikach. Głównym przeznaczeniem
Orionów PRO+ jest praca np. na myjniach samochodowych
(aplikacja
środków
czyszczących,
detergentów),
w warsztatach mechanicznych (likwidacja wycieków i skażeń
chemicznych), podczas zabiegów DDD, w budownictwie
(impregnacja, malowanie), w przemyśle spożywczym,
medycynie oraz w innych gałęziach gospodarki
wymagających użycia związków chemicznych (w tym
również silnie agresywnych). Seria PRO+ swoje szczególne
właściwości zawdzięcza uszczelnieniom wykonanym
z Vitonu.
Seria Orion PRO+ wyposażona jest w zawór
bezpieczeństwa a wysokiej jakości materiały oraz
podstawa stabilizująca zbiornik (pierścień) dodatkowo
gwarantują bezpieczeństwo pracy. Opryskiwacze Orion
PRO+ wyposażone są w lancę o długości 35 cm, rękojeść
z manometrem, pas nośny z podkładką naramienną
oraz lejek z sitkiem do wygodnego nalewania środków
chemicznych. Skala pojemności na zbiorniku daje
możliwość precyzyjnego odmierzania płynów.

(309-6030-01-0000)

Idealne narzędzie
dla
profesjonalisty

HermesPro+
pojemność

2.0 L

waga

1.4 kg

ciśnienie robocze

0.35 MPa

3.0 L

6.0 L

9.0 L

12.0 L

waga

1.9 kg

2.3 kg

2.6 kg

2.9 kg

wys. na palecie

185 cm

185 cm

184 cm

184 cm

ciśnienie robocze

0.35 MPa

0.35 MPa

0.35 MPa

0.35 MPa

ilość na palecie

40 szt./paleta 40 szt./paleta 35 szt./paleta 35 szt./paleta

(501-6030-20-0010)

pojemność

HermesPRO+ 2.0 L

OrionPro+
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NeptunePRO+

Opryskiwacze ciśnieniowe

NeptunePRO+ 15.0 L (316-6030-01-0000)

Zaprojektowany
do
najcięższych prac
Opryskiwacz plecakowy Neptune PRO+ jest
profesjonalnym
urządzeniem
do
wykonywania
czasochłonnych prac podczas zabiegów odkażenia,
dezynfekcji, dezynsekcji. Głównym ich przeznaczeniem jest
aplikacja płynnych środków chemicznych.
Neptune PRO+ jest wygodny i zachowuje wymogi
ergonomii. Jest przyjazny użytkownikowi m.in. ze względu
na możliwość obsługi prawą lub lewą ręką (pompa).
Dodatkowo komfort pracy zapewnia termiczna izolacja
zbiornika od pleców oraz możliwość indywidualnej regulacji
wysokości zawieszenia zbiornika.
Wszystkie elementy Neptune PRO+ wykonane
są z materiałów o wysokiej wytrzymałości i odporności
chemicznej (uszczelnienia vitonowe). Unikalna konstrukcja
opryskiwacza, ukryty w jego wnętrzu zespół pompy
gwarantuje bezpieczeństwo pracy i uzyskanie w lancy
stałego ciśnienia, przydatnego przy pracach wymagających
bardzo precyzyjnego strumienia oprysku. 15-litrowy zbiornik
Neptune PRO+ nie posiada żadnego otworu poniżej
poziomu cieczy roboczej, co powoduje, że jest w 100
procentach szczelny, Jest to szczególnie istotne podczas
pracy z substancjami silnie aktywnymi chemicznie. Neptune
PRO+ posiada lancę teleskopową o długości 1,2m.
W wyposażeniu standardowym znajduje się komplet części
zamiennych oraz dodatkowa dysza.
Ze względu na możliwość przyłączenia elementów
wyposażenia specjalistycznego Neptune PRO+ znajduje
zastosowanie w trudnych warunkach, gdzie niezbędna jest
niezawodność i wydajność.
pojemność

15.0 L

waga

4,3 kg

wys. na palecie

184 cm

ciśnienie robocze

0.35 MPa

ilość na palecie

30 szt./paleta
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NeptuneELPRO+
Opryskiwacze elektryczne

Elektryczny (akumulatorowy) opryskiwacz plecakowy
Neptune EL PRO+ służy do czasochłonnych prac podczas
zabiegów odkażenia, dezynfekcji, dezynsekcji. Stworzony
z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach
i precyzyjnych zastosowaniach dzięki użyciu pompy
elektrycznej.
Neptune EL PRO+ jest profesjonalnym urządzeniem
elektrycznym do wykonywania specjalistycznych, długich
prac szczególnie w obiektach zamkniętych Jego
przeznaczeniem jest aplikacja płynnych, aktywnych
preparatów chemicznych.
Opryskiwacze Neptune EL PRO+ są wyjątkowo ciche
i wydajne. Wyposażone zostały w silnik elektryczny
o stałym napięciu 12V i mocy 36W, pompkę o wydajności
1 L/min oraz akumulator żelowy o pojemności 7,2Ah. Jedno
ładowanie akumulatora pozwala na wypryskanie ok. 150
litrów cieczy. O niskim zapasie mocy akumulatora informuje
sygnalizator wizualny.
Opryskiwacze Neptune EL PRO+ wyposażone są w 15litrowy zbiornik, lancę teleskopową o długości 1,2m, zawór
przelewowy osłaniający pompę przed przeciążeniem oraz
dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym
włączeniem podczas transportu czy przechowywania.
W wyposażeniu standardowym znajduje się komplet części
zamiennych oraz zasilacz do ładowania akumulatora.
Ze względu na możliwość przyłączenia elementów
wyposażenia specjalistycznego Neptune EL PRO+
znajduje szersze zastosowanie w specyficznych i trudnych
warunkach.
pojemność

15.0 L

waga

6.5 kg

wys. na palecie

184 cm

ciśnienie robocze

0.4 MPa

ilość na palecie

30 szt./paleta

NeptuneELPRO+ 15.0 L (317-6235-01-0000)

Opryskiwanie
staje się
jeszcze łatwiejsze!
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CyklopPRO+

Opryskiwacze elektryczne

CyklopPRO+ 20.0 L (621-62535-01-0000)

Profesjonalny
opryskiwacz
elektryczny
Cyklop PRO+ jest elektrycznym urządzeniem do
wykonywania czasochłonnych zabiegów odkażenia,
dezynfekcji, dezynsekcji. Stworzone z myślą o najbardziej
wymagających użytkownikach (zastosowanie pompy
elektrycznej).
Cyklop PRO+ jest profesjonalnym elektrycznym
urządzeniem do wykonywania specjalistycznych prac
w obiektach zamkniętych (dzięki zastosowaniu silnika
elektrycznego). Jego przeznaczeniem jest aplikacja
płynnych preparatów chemicznych.
Opryskiwacze Cyklop PRO+ wyposażone są w wózek
transportowy z kółkami i 20-litrowy zbiornik, silnik elektryczny
o stałym napięciu 12V i mocy 36W, pompkę o wydajności
do 1,6 L/min oraz akumulator żelowy o pojemności 7,2Ah.
Jedno naładowanie akumulatora pozwala na wypryskanie
ok. 240 litrów cieczy. O niskim zapasie mocy akumulatora
informuje sygnalizator wizualny.
Opryskiwacze Cyklop PRO+ wyposażone są w
lancę teleskopową o długości 1,2m, zawór przelewowy
osłaniający pompę przed przeciążeniem oraz dodatkowe
zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym włączeniem
podczas transportu czy przechowywania. W wyposażeniu
standardowym znajduje się komplet części zamiennych
oraz zasilacz do ładowania akumulatora.
Ze względu na możliwość przyłączenia elementów
wyposażenia specjalistycznego Cyklop PRO+ znajduje
szersze zastosowanie w specyficznych warunkach, gdzie
niezbędna jest niezawodność i wydajność.

pojemność

20.0 L

waga

18 kg

ciśnienie robocze

0.4 MPa
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AkcesoriaPRO+

Różnorodne dodatkowe akcesoria łączone z opryskiwaczami
skracają czas pracy, poprawiają jej efektywność
czynią ją łatwiejszą i wygodniejszą

Adapter do dysz
(VenusPRO+)

Dysza spieniająca

Końcówka przegubowa (VenusPRO+)

Zawór bezpieczeństwa
(OrionPRO+)

(200-4231-70-0000)

Zespół końcówki lancy
(690-6315-40-0030)

Końcówka
przegubowa
(VenusPRO+)

(690-6315-40-0050)

(690-6315-40-0070)

Rękojeść lancy z manometrem
(690-6315-40-0000)

Zestaw oringów

Pompka o dwustronnym
działaniu (MercuryPRO+)
(100-5230-40-0000)

Grzybek pompy

Wężyk opryskiwacza

1,5m (690-6315-40-0100)
4,5m (690-6315-40-0110)

Pompa (OrionPRO+) (690-6315-40-

Lanca 0.35m (690-6315-01-0010)

Mini lanca 0.60m (690-6315-01-0020)

Lanca 1.2m (690-5315-40-0040)

(690-6315-40-0090)
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Świat Kwazaru

Więcej niezbędnych informacji znajdziesz na
www.kwazar.com.pl
Zobacz także nasz nowy katalog ogrodowy!

Stworzone specjaln

ie z myślą o ogroda

ch

Stworzone specjalnie z myślą o czystości

Kwazar Corporation Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów
tel. +48 46 856 40 30, fax +48 46 856 41 33
sprzedaz@kwazar.com.pl, www.kwazar.com.pl

