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Zimnowodne
myjki wysokociśnieniowe
Myjki wysokociśnieniowe
Pompy i motopompy
seria CL5
• Wnikliwa i przemyślana konstrukcja,
• Niski stopień zużycia nurników ceramicznych,
• Korbowód o niskim stopniu tarcia wykonany z aluminium,
podwójna obudowa, łatwe podłączenie
• Łożyska stożkowe,
• Niska temperatura pracy, szczególnie ważna w silnikach
chłodzonych wodą,
• Wydatek do 21 l/min.

seria CL3
• Niski stopień zużycia nurników ceramicznych,
Korbowód o niskim stopniu tarcia wykonany z brązu,
wbudowany by-pass z możliwością wymiany komponentów,
Łożyska stożkowe, Niska temperatura pracy, szczególnie ważna
w silnikach chłodzonych wodą,
• Wydatek do 15 l/min.

seria TPBH5
• Niski stopień zużycia nurników ceramicznych,
Korbowód o niskim stopniu tarcia wykonany z brązu,
wbudowany by-pass z możliwością wymiany komponentów,
Łożyska stożkowe, Kompletna pompa z flaszą,
Niska temperatura pracy, szczególnie ważna w silnikach
chłodzonych wodą,
• Wydatek do 15 l/min.

seria TPBH3
• doświadczenie i przemyślana konstrukcja dla silników
spalinowych, Niski stopień zużycia nurników z nierdzewnej stali,
Zawory z nierdzewnej stali, wbudowany by-pass z możliwością
wymiany komponentów

seria MPW5
• mosiężna głowica pompy, 4 polowy silnik 1 fazowy
lub 3 fazowy chłodzony wodą, dobra wydajność
i konkurencyjność nawet do 21 l/min,
Silnik chłodzony wodą idealne odprowadzenie ciepła z silnika,
może pracować w bardzo ekstremalnych warunkach
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seria MP3
• Mosiężna kuta głowica pompy rzędowej, 4 biegunowy silnik
jednofazowy lub trójfazowy do 4 kW chłodzony powietrzem.
Pompa korbowodowa, dobra wydajność/konkurencyjna
w gamie pomp 12 l. przepływu, 4 bieguny silnik.

seria MPW3
• Mosiężna kuta głowica pompy korbowodowej,
\4 biegunowy silnik jednofazowy lub trójfazowy, chłodzenie
wodne silnika, prosta struktura i efektywność: przepływ
do 15 l/min. Wykorzystanie chłodzenia wodnego obniża
temperaturę pracy. Może pracować nieustannie w ciężkich
warunkach, silnik jednofazowy.

seria MPBX2
• Mosiężna głowica pompy krzywkowej, 2 biegunowy silnik
jednofazowy lub trójfazowy do 4,7 kW.Jest to najbardziej
odporna 2 biegunowa pompa na rynku (wzmocnione
uszczelniacze, zawory z plytką z nierdzewnej stali, tłoki pokryte
ceramiką) przewyższają konkurencję z silnikami 4 biegunowymi.

seria MPBX1
• Mosiężna głowica pompy krzywkowej,
2 biegunowy silnik (2,8 kW silnik) tłoki wykonane
z nierdzewnej stali, mosięzna głowica pompy
z wbudowanym by-passe’em

seria MP2
• aluminiowa pompa rzędowa,
2 biegunowy silnik (2,2 kw), tłoki z nierdzewnej stali,
system Total stop, kompaktowa profesjonalna pompa
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Wydajność, skuteczność, bezpieczeństwo i łatwość
w użyciu to podstawowe czynniki mające wpływ
na wybór profesjonalnego urządzenia.
Na podstawie tych parametrów Lavor PRO
stworzył linię urządzeń wysokociśnieniowych,
która spełnia oczekiwania użytkowników
i ma ułatwiać utrzymywanie czystości.

Producent: od doświadczenia do wiedzy.
Firmy działające w branży urządzeń wysokociśnieniowych
podzielone są na te, które kupują komponenty do zmontowania
swoich produktów oraz te, które prowadzą ciągłe badania i rozwijają
elementy urządzenia. Lavorwash produkuje wszystkie komponenty
myjek wysokociśnieniowych, co pozwala na: poszerzanie wiedzy
o produkcie, zdobywanie nowych doświadczeń, kontrolę całego cyklu
produkcyjnego, natychmiastowe zaimplementowanie udoskonaleń,
szybszą reakcję na aktualne potrzeby rynku.

Jaka myjka wysokociśnieniowa?
Lepsze ciśnienie kontra wydatek wody.
Prawidłowe kryterium pozwalające
na określenie działania myjki wysokociśnieniowej.
Prawidłowe kryterium pozwalające na określenie działania myjki
wysokociśnieniowej to efektywność mycia. Czynniki mające wpływ
na tę wartość to: wydatek wody (objętość wody przepływająca
przez pompę na daną jednostkę czasu) oraz ciśnienie
(l/h moc wody na powierzchni). Im wyższy wydatek wody,
tym szybsza faza mycia (krótszy); im wyższe ciśnienie,
tym dokładniejsze mycie (lepsze odtłuszczanie zanieczyszczeń).
Często producenci podkreślają wyłącznie wartość ciśnienia
(mniejsza pompa i niższy koszt produkcji).
Niemniej jednak wydatek wody jest równie istotny.

Jaka konstrukcja: pozioma czy pionowa?
Jaka pompa: rzędowa czy krzywkowa?
Nie istnieje jedna najlepsza technologia ponieważ obydwa
rozwiązania zapewniają takie same działanie i żywotność.
O jakości pompy stanowi jakość projektu (rzędowa lub krzywkowa)
oraz użyte elementy; z tego powodu Lavorwash zdecydował
się na rozwój obydwu technologii mając na względzie głównie
bezpieczeństwa i niezawodność produktu.
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W swojej ofercie Lavorwash posiada dwa typy konstrukcji: poziomą
(np. Danubio lub pionową (np. MICHIGAN). Położenie pompy
jest również zdeterminowane przez konstrukcję. Konstrukcja pionowa
jest bardziej ergonomiczna dla użytkownika ponieważ
przemieszczanie a następnie przechowywanie urządzenia jest
znacznie łatwiejsze, jednakże koszt wyprodukowania takiej myjki
jest wyższy. Zaletami konstrukcji poziomej są: łatwiejszy dostęp
do pompy, większa stabilność oraz niższy koszt produkcji.

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe
• Pompa krzywkowa

Ruch tłoków (3) odbywa się poprzez obroty pochylonej
krzywki tarczowej (do przodu) oraz sprężyn (powrót).
Wzdłużne osie tłoków (umieszczone w odległości
120° od siebie) są współosiowe do osi obrotów silnika.
Prosta konstrukcja, jest kilka elementów ruchomych.

• Pompa rzędowa

Ruch tłoków (3) odbywa się poprzez system prętów
oraz wałka korbowego. Oś wzdłużna tłoków
(umieszczona na tym samym poziomie lub liniowo) jest
prostopadła w stosunku do osi obrotów silnika. Jest to
bardziej wszechstronne rozwiązanie pozwalające
na duży wydatek wody (od 21l/min) oraz posiadające
lepsze samozasysanie.

• Silnik chłodzony wodą

Woda przepływa przez cewkę ze stali nierdzewnej
wokół silnika, umożliwia to lepszą wymianę cieplną
(oraz chłodzenie) niż w przypadku powietrza
również w tych krajach gdzie woda wlotowa
osiąga 60°C. Pozwala to na spadek temperatury
roboczej elementów mechanicznych silnika i pompy
gwarantując w ten sposób większą niezawodność
oraz dłuższą żywotność.

• Zawór termiczny

Kiedy spust pistoletu zostaje zwolniony, woda
przepływa przez pompę (by-pass) przez co
nagrzewa się i wcześniej czy później doprowadza
to do uszkodzenia uszczelek zaworów.
Przy pomocy tego całkowicie mechanicznego
systemu, zawór termiczny kontroluje temperaturę
w pompie, otwierając/zamykając obwód by-pass
umożliwiając w ten sposób przepływ świeżej wody.
Proste rozwiązanie bez użycia elektroniki.

• Total Stop

Zwalniając przycisk pistoletu pompa zatrzymuje
się automatycznie dzięki czemu unika się
uszkodzenia elementów w fazie by-pass. Naciskając
przycisk, myjka wysokociśnieniowa uruchamia się
automatycznie. Maksymalne zabezpieczenie pompy.

• Total Stop
(opóźniony i niskonapięciowy)

Aby uniknąć szybkich i wielokrotnych uruchomień
i zatrzymań silnika/pompy za każdym razem
kiedy spust jest wciśnięty, a następnie zwolniony,
następuje 15 sekundowe opóźnienie w zatrzymaniu
maszyny. Zabezpieczenie, oszczędność energii oraz
dłuższa żywotność pompy.

• Niska prędkość obrotowa silnika

Silnik elektryczny przekazuje taką samą ilość
obrotów do pompy. W przypadku silnika
4-biegunowego istnieje niższa prędkość obrotowa
elementów (1450 rpm przy 50 Hz lub 1750 rpm
przy 60Hz) gwarantując dłuższą żywotność pompy.
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• Pobieranie detergentu

na wysokim ciśnieniu.

Detergenty (przepływające przez pompę)
są dostarczane na tym samym ciśnieniu jak ciśnienie
robocze urządzenia. Umożliwia to rozprowadzanie
detergentu na obszarach odległych od operatora.

• Pobieranie detergentu na niskim ciśnieniu
Detergenty (nie przepływające przez pompę,
a pobierane dzięki efektowi VENTURI)
są dostarczane obniżając ciśnienie robocze maszyny.
Umożliwia to dostarczanie detergentu przy pomocy
szerokiego stożkowatego strumienia w obszarach
znajdujących się blisko operatora.

• Zbiornik na detergent

Urządzenie posiada zintegrowany zbiornik
na detergent. Nie ma konieczności korzystania
z innych zewnętrznych zbiorników.

• Podwójny zbiornik na detergent

Urządzenie posiada dwa zintegrowane zbiorniki
na detergent, podające dwa różne rodzaje substancji
chemicznych. Nie ma konieczności opróżniania
jednego zbiornika jeżeli konieczne jest użycie innego
detergentu.

• Akumulator ciśnienia

Zwolnienie spustu pistoletu powoduje silne
przeciwuderzenie w pompie.
Opisywane urządzenie amortyzuje tę moc
z korzyścią dla elementów pompy oraz użytkownika,
ponieważ pochłania wszystkie wibracje.

• Reduktor obrotów skrzyni biegów

Endotermiczny silnik posiada wysoką prędkość
obrotową (3000 do 3400 rpm). Zastosowano więc
reduktor obrotów. Niższa prędkość obrotowa
gwarantuje dłuższą żywotność.

• Manometr

Umożliwia wizualną kontrolę ciśnienia roboczego
urządzenia.

• Regulacja ciśnienia

Umożliwia zredukowanie ciśnienia
dla delikatnych zastosowań oraz oszczędności wody.
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Danubio LP

Michigan LP

psi (max psi)

l/h

GPM

W

RPM

V - Hz

°C

Kg/lbs

cm

n°(cm x cm)

RENO 1315 XP

130 (145)

1885(2102)

480÷900

2.1÷3.96

2600

2800

230 - 50

40

25/55

39x39 h 71

18(120-80)

8.664.0001C

PARTNER 1210 LP

110 (130)

1595(1885)

345÷600

1.52÷2.64

2200

2800

230 - 50

40

14/31

47x32 h 27

49(120-100)
12(120-80)

model

napięcie

bar (max bar)

8.658.0003

kod

RPM

ilość sztuk
na palecie

Columbia LP

opakowanie

waga
z opakowaniem

Garage LP

max. temp. wody

Arizona LP

Absorbed power

LMX XP

wydatek wody

Oregon XP

wydatek wody

California LP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

Partner LP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

Reno

8.666.0001

CALIFORNIA 1109 LP

110 (140)

1595(2030)

345÷540

1.52÷2.38

2300

2800

230 - 50

40

29/64

60x38 h 72

8.663.0001

OREGON 1509 XP

150 (190)

2175(2755)

345÷540

1.52÷2.38

2800

2800

230 - 50

40

29/64

34X38 h 100

18(120-80)

8.613.0001

LMX 1211 XP

50÷120 (150) 725÷1740(2175)

345÷660

1.52÷2.91

3300

2800

230 - 50

40

32/70

60x37,5 h 74

12(120x80)

8.613.0023

LMX 1509 XP

50÷150 (170) 725÷1740(2465)

345÷540

1.52÷2.38

3300

2800

230 - 50

40

32/70

60x37,5 h 74

12(120x80)

8.613.0015
8.613.0028
8.613.0003

LMX 2007 XP
LMX 1713 XP
LMX 2011 XP

50÷200 (220) 725÷2900(3190)
50÷170
725÷2900
50÷200
725÷2900

345÷420
345÷780
345÷660

1.52÷1.85
1.52÷3.43
1.52÷2.91

3300
4700
4700

2800
2800
2800

230 - 50
400 - 50
400 - 50

40
40
40

32/70
32/70
32/70

60x37,5 h 74
60x37,5 h 74
60x37,5 h 74

12(120x80)
12(120x80)
12(120x80)

8.665.0001

ARIZONA 1209

8.662.0001

GARAGE 1211 LP

120 (150)

1740(2175)

30÷120(150) 435÷1740(2175)
30÷160

1.52÷2.23

2300

1450

230 - 50

40

24/53

60x38 h 72

12(120-80)

1.52÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

30/66

60x40 h 40

20(120x80)

8.662.0002

GARAGE 1612 LP

345÷720

1.52÷3.17

4000

1450

400 - 50

40

31/69

60x40 h 40

20(120x80)

8.659.0001

DANUBIO 1211 LP

30÷120(150) 435÷1740(2175)

345÷660

1.52÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

36/79

75x40 h 62

9(120x80)

8.659.0009

DANUBIO 1510 LP

30÷150(160) 435÷2175(2320)

345÷540

1.52÷2.38

3000

1450

230 - 50

40

36/79

75x40 h 62

9(120x80)

8.659.0003

DANUBIO 1612 LP

30÷160

435÷2320

345÷720

1.52÷3.17

4000

1450

400 - 50

40

36/79

75x40 h 62

9(120x80)

8.659.0012

DANUBIO 1515 LP

30÷150

435÷2175

450÷900

1.98÷3.96

5000

1450

400 - 50

40

46/101

75x40 h 62

9(120x80)

8.659.0013

DANUBIO 2015 LP

30÷200

435÷2900

450÷900

1.98÷3.96

7000

1450

400 - 50

40

47/103

75x40 h 62

9(120x80)

8.657.0606

MICHIGAN 1211 LP

30÷125(150) 435÷1812(2175)

320÷660

1.41÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

51/112

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0619

MICHIGAN 1211 LP (*)

30÷125(150) 435÷1812(2175)

8.657.0601

MICHIGAN 1515 LP RA

30÷150

435÷2320

345÷510
345÷660

435÷2175

320÷660

1.41÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

51/112

50x60 h 107

1 (120x80)

450÷900

1.98÷3.96

5000

1450

400 - 50

40

53/117

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0609

MICHIGAN 1515 LP RA (*)

30÷150

435÷2175

450÷900

1.98÷3.96

5000

1450

400 - 50

40

53/117

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0602

MICHIGAN 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900

1.98÷3.96

7000

1450

400 - 50

40

55/121

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0610

MICHIGAN 2015 LP RA (*)

30÷200

435÷2900

450÷900

1.98÷3.96

7000

1450

400 - 50

40

55/121

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0603

MICHIGAN 2021 LP RA

30÷200

435÷2900

630÷1260

2.77÷5.55

9400

1450

400 - 50

40

75/165

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0611

MICHIGAN 2021 LP RA (*)

30÷200

435÷2900

630÷1260

2.77÷5.55

9400

1450

400 - 50

40

75/165

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0630

MICHIGAN 2515 LP RA

30÷250

435÷3600

450÷900

1.52÷3.96

8500

1450

400 - 50

40

75/165

50x60 h 107

1 (120x80)

8.657.0631

MICHIGAN 2515 LP RA (*)

30÷250

435÷3600

450÷900

1.52÷3.96

8500

1450

400 - 50

40

75/165

50x60 h 107

1 (120x80)

8.654.0001

COLUMBIA 1211 LP

345÷660

1.52÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

47/103

55x62 h 58

12 (120x100)

8.654.0002

COLUMBIA 1515 LP RA

30÷150

435÷2175

345÷900

1.52÷3.96

5000

1450

400 - 50

40

47/103

55x62 h 58

12 (120x100)

8.654.0003

COLUMBIA 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900

1.98÷3.96

7000

1450

400 - 50

40

50/110

55x62 h 58

12 (120x100)

30÷125(150) 435÷1812(2175)

8.654.0015

COLUMBIA 2021 LP RA

30÷200

435÷2900

630÷1260

2.77÷5.55

9400

1450

400 - 50

40

55/121

55x62 h 58

12 (120x100)

8.654.0034

HYPER C 1211 LP

30÷125

435÷1812

345÷660

1.52÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

44/97

50x90 h 83

12 (120x100)

8.654.0033

HYPER C 1515 LP RA

30÷150

435÷2175

450÷900

1.98÷3.96

5000

1450

400 - 50

40

44/97

50x90 h 83

12 (120x100)

8.654.0023

HYPER C 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900

1.98÷3.96

7000

1450

400 - 50

40

48/106

50x90 h 83

12 (120x100)

8.654.0031

HYPER C 2021 LP RA

30÷200

435÷2900

630÷1260

2.77÷5.55

9400

1450

400 - 50

40

53/117

50x90 h 83

12 (120x100)

8.654.0053

HYPER C 2515 LP RA

30÷250

435÷3600

450÷900

1.52÷3.96

8500

1450

400 - 50

40

53/117

50x90 h 83

12 (120-100)

8.626.0001

MCHPV 1211 LP

345÷660

1.52÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

40/88

75x50 h 35

9(120x80)

8.626.0002

MCHPV 1515 LP RA

30÷150

435÷2175

345÷900

1.52÷3.96

5000

1450

400 - 50

40

45/99

75x50 h 35

9(120x80)

8.626.0003

MCHPV 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900

1.98÷3.96

7000

1450

400 - 50

40

50/110

75x50 h 35

9(120x80)
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8.626.0005

MCHPX 1211 LP

Thermic 9

Thermic 10 D

max. temp. wody

Independent 2800

Thermic 11H

Thermic 13H

RPM

V - Hz

°C

Kg/lbs

cm

n°(cm x cm)

9400

1450

400 - 50

40

55/121

75x50 h 35

9(120x80)

345÷660

1.52÷2.91

3000

1450

230 - 50

40

40/88

75x50 h 35

9(120x80)

30÷120(150) 435÷1740(2175)

waga
z opakowaniem

W

2.77÷5.55

Voltage

GPM

630÷1260

obroty

l/h

435÷2900

moc

psi (max psi)

30÷200

wydatek wody

bar (max bar)

wydatek wody

ilość sztuk
na palecie

MCHPV 2021 LP RA

Thermic 5H

opakowanie

model

8.626.0004

Magnum LP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

kod

Hyper C LP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

MCHPV LP

8.626.0006

MCHPX 1515 LP RA

30÷150

435÷2175

345÷900

1.52÷3.96

5000

1450

400 - 50

40

45/99

75x50 h 35

9(120x80)

8.626.0007

MCHPX 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900

1.98÷3.96

7000

1450

400 - 50

40

50/110

75x50 h 35

9(120x80)

75x50 h 35

8.626.0008

MCHPX 2021 LP RA

30÷200

435÷2900

630÷1260

2.77÷5.55

9400

1450

400 - 50

40

55/121

8.651.0002

MAGNUM 2030 LP

30÷200

435÷2900

900÷1800

3.96÷7.94

13000

1450

400 - 50

40

150/330 128x75 h 123

9(120x80)
1 (120x80)

8.601.0107

THERMIC 5H

30÷160

435÷2320

285÷570

1.26÷2.51

5 hp

3000

-

40

30/66

59x49 h 59

8 (120x80)

8.601.0148C

INDEPENDENT 2800

30÷200

435÷2900

285÷630

1.26÷2.77

6,5 hp

3600

-

40

40/88

47x57 h 57

8 (120x80)

8.601.0134C

THERMIC 9

30÷200

435÷2900

450÷780

1.98÷3.44

9 hp

3400

-

40

45/99

70x52 h 70

9 (120x80)

8.601.0111

THERMIC 10 D

30÷180

435÷2465

510÷1020

2.25÷4.49

10 hp

1600

-

40

95/209

103,73 h 100

1 (120x80)

8.601.0115

THERMIC 11H

30÷200

435÷2900

540÷1080

2.38÷4.76

11 hp

1700

-

40

64/141

104x66 h 90

1 (120x80)

8.601.0133

THERMIC 13H 2518

30÷250

435÷3625

510÷1080

2.38÷4.76

13cv

1700

-

40

61/134

100x66 h 92

8 (120x113)

60
Hz

Specjalne napięcie
220V & 380V~60 Hz

8.664.0004C

PARTNER 1210 LP

100 (130)

1450 (1885)

345÷600

1.52÷2.64

1700

3400 110/220~60

40

14/31

47x32 h 27

49(120-100)

8.663.0002

OREGON 1509 XP

130 (145)

1885 (2102)

480÷900

2.1÷3.96

2600

3400

220~60

40

25/55

38x39h71

18(120x80)

8.613.0005

LMX 1211M

100 (120)

1450 (1740)

450÷780

1.98÷3.44

3300

3400

220~60

40

32/70

60x37,5h74

12(120x80)

8.613.0026

LMX 160M

160 (200)

2320 (2900)

325÷510

1.43÷2.25

3300

1700

220~60

40

32/70

60x37,5h74

12(120x80)

8.613.0014

LMX 170T

50÷170

725÷2465

350÷800

1.54÷3.52

4700

1700 3ph 220~60

40

32/70

60x37,5h74

12(120x80)

8.613.0034

LMX 170T

50÷170

725÷2465

350÷800

1.54÷3.52

4700

1700

380~60

40

32/70

60x37,5h74

12(120x80)

8.665.0004

ARIZONA 1209

120 (150)

1740(2175)

345÷510

1.52÷2.23

2300

1700

220 - 60

40

24/53

60x38 h 72

12(120-80)

8.659.0002

DANUBIO 1211

120 (150)

1740÷2175

345÷660

1.52÷2.91

3000

1700

220~60

40

36/79

75x40h62

9(120x80)

8.659.0010

DANUBIO 1511

30÷150

435÷2175

345÷660

1.52÷2.91

4000

1700 3ph 220~60

40

36/79

75x40h62

9(120x80)

8.659.0027

DANUBIO 1511

30÷150

435÷2175

345÷660

1.52÷2.91

4000

1700

40

36/79

75x40h62

9(120x80)

8.659.0026

DANUBIO 2013

200 (230)

2900÷3335

450÷780

1.98÷3.44

6800

1700 3ph 220~60

40

36/79

75x40h62

9(120x80)

8.659.0028

DANUBIO 2013

200 (230)

2900÷3335

450÷780

1.98÷3.44

6800

1700

380~60

40

36/79

75x40h62

9(120x80)

8.657.0608

MICHIGAN 1211

120 (150)

1740÷2175

345÷660

1.52÷2.91

3000

1700

220~60

40

51/112

50x60h107

1(120x80)

8.657.0612

MICHIGAN 2013

200 (230)

2900÷3335

450÷780

1.98÷3.44

6800

1700 3ph 220~60

40

53/117

50x60h107

1(120x80)

8.657.0621

MICHIGAN 2013

200 (230)

2900÷3335

450÷780

1.98÷3.44

6800

1700

380~60

40

53/117

50x60h107

1(120x80)

8.654.0012

COLUMBIA 1211

100 (120)

1450 (1740)

450÷780

1.98÷3.44

3300

1700

220~60

40

47/103

55X62H58

12(120X100)

8.654.0014

COLUMBIA 2018

30÷200

435÷2900

540÷1080

2.38÷4.78

8400

1700 3ph 220~60

40

51/112

55X62H58

12(120X100)

8.654.0009

COLUMBIA 2018

30÷200

435÷2900

540÷1080

2.38÷4.78

8400

1700

40

51/112

55X62H58

12(120X100)

8.654.0049

COLUMBIA 2013

200 (230)

2900÷3335

450÷780

1.98÷3.44

6800

1700 3ph 220~60

40

51/112

55X62H58

12(120X100)

8.654.0050

COLUMBIA 2013

200 (230)

2900÷3335

450÷780

1.98÷3.44

6800

1700

380~60

40

51/112

55X62H58

12(120X100)

8.626.0009

MCHPV 1211

120 (150)

1740÷2175

345÷660

1.52÷2.91

3000

1700

220~60

40

40/88

75X50H35

9(120X80)

8.656.0021

MCHPV 2013

200 (230)

2900÷3335

450÷780

1.98÷3.44

6800

1700 3ph 220~60

40

50/110

75X50H35

9(120X80)

8.626.0010

MCHPV 2018

30÷200

435÷2900

540÷1080

2.38÷4.78

8400

1700

40

50/110

75X50H35

9(120X80)

8.626.0022

MCHPV 2018

30÷200

435÷2900

540÷1080

2.38÷4.78

8400

1700 3ph 220~60

40

50/110

75X50H35

9(120X80)
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380~60

380~60

380~60

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe
RENO

Myjka wysokociśnieniowa
z regulowanym przepływem
ergonomiczna rączka

miejsce na akcesoria

bęben samozwijający
500 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:

uchwyt przewodu

• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z 3 dyszami
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 8 m

Akcesoria
dodatkowe:
• wg tabeli z akcesoriami

480

l/h
high
PRESSURE

900

l/h
high
FLOW RATE

• podwójny system mycia
wysokie ciśnienie
do usuwania trwałych
zanieczyszczeń, duży
przepływ do usuwania
brudu z dużych powierzchni

• lanca z 4 dyszami:
– pobór detergentu
– wysoki wskaźnik
przepływu
– wysokie ciśnienie

Reno 1315
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kod

8.658.0003

ciśnienie robocze/max.

130 bar /max145 bar

ciśnienie robocze/max.

1885 psi /max 2102 psi

wydatek wody

480÷900 l/h

wydatek wody

2.1÷3.96 GPM

moc

2600W - 230V~50Hz

obroty silnika

2800 RPM

pojemnik na detergent

1,8 l. /0.47 gal

max. temp. na wejściu/wlocie
wymiary urządzenia

40 °C

waga urządzenia

23 Kg /50.6 lbs

33x36x92 cm

• pojemnik na detergent

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe
LMX XP
egonomiczna rączka

uchwyt na akcesoria
miejsce na przewód
MP3

(jednofazowy)

bęben samozwijający

(trójfazowy)
700 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uichwytem dyszy
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 10 m

Akcesoria
dodatkowe:
• wg tabeli z akcesoriami

• pojemnik
na detergent

LMX 1211 XP

LMX 1509 XP

LMX 2007 XP

LMX 1713 XP

LMX 2011 XP

kod

8.613.0001

8.613.0023

8.613.0015

8.613.0028

8.613.0003

ciśnienie robocze/max.

50÷120 bar (max150 bar)

50÷150 bar (max170 bar)

50÷200 bar (max220 bar)

50÷170 bar

50÷200 bar

ciśnienie robocze/max.

725÷1740psi (max 2175)

725÷1740 psi (max 2465)

725÷2900 psi (max 3190)

725÷1740 psi

725÷1900 psi

wydatek wody

345÷660 l/h

345÷540 l/h

345÷420 l/h

345÷780 l/h

345÷660 l/h

wydatek wody

1.52÷2.91 GPM

1.52÷2.38 GPM

1.52÷1.85 GPM

1.52÷3.43 GPM

1.52÷2.91 GPM

moc

3300W-230V~50Hz 1ph

3300W-230V~50Hz 1ph

3300W-230V~50Hz 1ph

4700W-400V~50Hz 3ph

4700W-400V~50Hz 3ph

typ silnika i pompy

MPBX2

MPBX2

MPBX2

MPBX2

MPBX2

RPM

2800 RPM

2800 RPM

2800 RPM

2800 RPM

2800 RPM

pojemnik na detergent

4 l. /1.05 lbs

4 l. /1.05 lbs

4 l. /1.05 lbs

4 l. /1.05 lbs

4 l. /1.05 lbs

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

59x37x87 cm

59x37x87 cm

59x37x87 cm

59x37x87 cm

59x37x87 cm

28 Kg / 61.6 lbs

28 Kg / 61.6 lbs

28 Kg / 61.6 lbs

28 Kg / 61.6 lbs

30 Kg / 66.1 lbs

max. temp. na wejściu/wlocie 40 °C

wymiary urządzenia
waga urządzenia
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Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe
Arizona LP

uchwyt na przewód
elektryczny

MP3
ergonomiczna rączka
1450

zbiornik na chemię

bęben na wąż
(dostępny w modelu
8.665.0002)

manometr glicerynowy
regulator ciśnienia

500 mm

440 mm

Wyposażenie
standardowe:
• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uchwytem dyszy
• Nozzle set.
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 8 m

Akcesoria
dodatkowe:
Kod: 8.665.0002
arizona 1209 LP
z wysokim ciśnieniem
wąż bębnowy
(wąż 10 m)

• trzy ceramiczne tłoki,
mosiężna głowica
pompy rzędowej
z wbudowanym
by-pass’em

• lanca z możliwością
wymiany dysz:
zasysanie chemii,
i 4 różne kąty
0°, 15°, 25°, 40°.

ARIZONA 1209
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kod

8.665.0001

ciśnienie robocze/max.

120 bar (max 150 bar)

ciśnienie robocze/max.

1740 psi (max 2175)

wydatek wody

510 l/h

wydatek wody

2,23 GPM

moc

2300W - 230V~50Hz 1 ph

typ silnika i pompy

MP3

RPM

1450 RPM

pojemnik na detergent
max. temp. na wejściu/wlocie

4 l. / 1,05 gal

wymiary urządzenia
waga urządzenia

59x37x87 cm

40 °C
23 Kg /51 lbs
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Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe
GARAGE LP

malowana rama

1450

MP3

700 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
stopy absorbujące
drgania

szybkie podłączenie wody
3/8 M

• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uichwytem dyszy
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 8 m

Akcesoria
dodatkowe:
• Kod 6.608.0022
bęben do montażu
na ścianie

• opcjonalnie zestaw
do montażu na ścianie
kod 6.608.0058
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• opcjonalnie
wymiana stop na kółka
i podłączenie rączki
do transportu
kod 6.608.0056

• wersja mobilna

GARAGE 1211 LP

GARAGE 1612 LP

kod

8.662.0001

8.662.0002

ciśnienie robocze/max.

30÷120 bar (max150 bar)

30÷160 bar

ciśnienie robocze/max.

435÷1740 psi (max 2175)

435÷2320 psi

wydatek wody

345÷660 l/h

345÷720 l/h

wydatek wody

1.52÷2.91GPM

1.52÷3.17GPM

moc

3000W - 230V~50Hz 1 ph

4000W - 400V~50Hz 3 ph

typ silnika i pompy

MP3

MP3

typ silnika i pompy

1450 RPM

1450 RPM

pojemnik na detergent
max. temp. na wejściu/wlocie

–

–

40 °C

40 °C

wymiary urządzenia
waga urządzenia

30x44x29 cm

30x44x29 cm

30 Kg/ 66 lbs

31 Kg/ 68 lbs

• Kod 6.608.0056
zestaw dla wersji
mobilnej
• Kod 6.608.0058
zestaw montażowy
na ścianę

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe
DANUBIO LP

ergonomiczna rączka

miejsce na przewód

1450

MP3

(jednofazowy)
(trójfazowy)
700 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uichwytem dyszy
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 8 m

Akcesoria
dodatkowe:
• bęben samozwijający
kod. 6.608.0021

• trzy ceramiczne nurniki,
mosiężna głowica,
pompy z wbudowanym
zaworem by-pass
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DANUBIO 1612 LP

DANUBIO 1515 LP

DANUBIO 2015 LP

kod

8.659.0003

RPM

8.659.0013

ciśnienie robocze/max.

30÷160 bar

30÷150 bar

30÷200 bar

ciśnienie robocze/max.
wydatek wody
wydatek wody

435÷2320 psi

435÷2175 psi

435÷2900 psi

345÷720 l/h

450÷900 l/h

450÷900 l/h

1.52÷3.17 GPM

1.98÷3.96 GPM

1.98÷3.96 GPM

moc

4000W - 400V~50Hz 3 ph

5000W - 400V~50Hz 3 ph

7000W - 400V~50Hz 3 ph

typ silnika i pompy

MP3

MPW3

MPW3

RPM

1450 RPM

1450 RPM

1450 RPM

pojemnik na detergent
max. temp. na wejściu/wlocie

3,8 l. / 1 gal

3,8 l. / 1 gal

3,8 l. / 1 gal

40 °C

40 °C

40 °C

wymiary urządzenia
waga urządzenia

76x41x75 cm

76x41x75 cm

76x41x75 cm

34 Kg /74.8 lbs

44 Kg / 96.8 lbs

45 Kg / 99 lbs

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe
HYPER C/COLUMBIA
metalowa pokrywa

metalowa konstrukcja

HYPER C LP

MPW5
COLUMBIA LP

miejsce na przewód

1450

700 mm

*Columbia C 2015
– myjka o tych samych
parametrach
bez elastycznego złącza
i posiada zawór termiczny

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uchwytem dyszy
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 10 m

Columbia 1211– 8.654.0001
Columbia 1515 – 8.654.0002
Columbia 2015 – 8.654.0003
Columbia 2021 – 8.654.0015

Akcesoria
dodatkowe:
• wysokociśnieniowy
bęben samozwijający
kod. 6.608.0017

• zawór bezpieczeństwa
zewnętrzna sonda poboru
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• 4 biegunowy silnik
z chłodzeniem wodnym
z total stopem opóźnionym

• elastyczne złącze
(Columbia nie posiada)

Hyper C 1211 LP

Hyper C 1515 LP

Hyper C 2015 LP

Hyper C 2021 LP

Hyper C 2515 LP

kod

8.654.0034

8.654.0033

8.654.0023

8.654.0031

8.654.0053

ciśnienie robocze/max.

30÷125 bar

30÷150 bar

30÷200 bar

30÷200 bar

30÷250 bar

ciśnienie robocze/max.

435÷1812 psi

435÷2175 psi

435÷2900 psi

435÷2900 psi

435÷3600 psi

wydatek wody

345÷660 l/h

450÷900 l/h

450÷900 l/h

630÷1260 l/h

450÷900 l/h

wydatek wody

1.52÷2.91 GPM

1.52÷3.96 GPM

1.52÷3.96 GPM

2.77÷5.55 GPM

1.52÷3.96 GPM

moc

3000W - 230V~50Hz 1ph

5000W-400V-50Hz 3ph

7000W-400V-50Hz 3ph

9400W-400V-50Hz 3ph

8500W-400V-50Hz 3ph

typ silnika i pompy

MP3

MPW5

MPW5

MPW5

MPW5

RPM

1450

1450

1450

1450

1450

pojemnik na detergent

–

–

–

–

–

max. temp. na wejściu/wlocie
wymiary urządzenia

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

50x90x83 cm

50x90x83 cm

50x90x83 cm

50x90x83 cm

50x90x83 cm

waga urządzenia

44 Kg /96.8 lbs

44 kg / 96.8 lbs

47,5 kg / 104.5 lbs

52,5 kg / 115.5 lbs

52,5 kg / 115.5 lbs

Zimnowodne urządzenie wysokociśnieniowe
z silnikiem spalinowym
THERMIC 5H
miejsce na dyszę

BX2 13-200

wąż gumowy
Honda
silnik na benzynę
bezołowiową
500 mm

*dostępne modele:

stalowa konstrukcja

Thermic 10H
oraz gorącowodne

Thermic 5HW
i Thermic 10HW

Wyposażenie
standardowe:
• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uchwytem dyszy
• wąż wysokociśnieniowy 8 m

Akcesoria
dodatkowe:
• wysokociśnieniowy
bęben zwijający

• silnik na benzynę
bezołowiową

THERMIC 5H
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kod

8.601.0107

ciśnienie robocze/max.

30÷160 bar

ciśnienie robocze/max.

435÷2320 psi

wydatek wody

285÷570 l/h

wydatek wody

510÷2.51 GPM

silnik

1.25÷5 hp

typ silnika

Honda GC 160

obroty silnika

3000

pojemnik na detergent

–

max. temp. na wejściu/wlocie
wymiary urządzenia

40 °C

waga urządzenia

26 kg /57.2 lbs

70x59x97 cm

400 mm

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe

Myjka wysokociśnieniowa
na gorącą wodę to najlepsze
narzędzie
do usuwania
trudnych
i nierozpuszczalnych
w wodzie
zanieczyszczeń.
Odpowiednia
do zastosowań
w różnych
sektorach np.
rolnictwie, przemyśle
spożywczym,
budownictwie itp.
Doskonała do mycia
narzędzi, silników,
maszyn rolniczych,
środków transportu (tłusty brud);
usuwania zanieczyszczeń po zwierzętach,
pozostałościach warzyw (rolnictwo, przemysł
spożywczy), mycia sprzętu ciężkiego stosowanego
w budownictwie (betoniarki, dźwigi, koparki itp.).

Dlaczego myjka wysokociśnieniowa?
Istnieje konieczność użycia myjki gorącowodnej za każdym razem
kiedy trzeba odtłuścić powierzchnię lub usunąć wyjątkowo oporny
brud w możliwie krótkim czasie. Efektywność mycia gorącą wodą
jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku zimnej wody (do około
50% w przypadku niektórych zanieczyszczeń) ponieważ ciepło
umożliwia odtłuszczenie powierzchni. Ponadto, przyspiesza
również osuszanie. Podsumowując stosując myjkę wysokociśnieniową
na gorącą wodę zyskujemy krótszy czas mycia (w przypadku
zanieczyszczeń tego samego typu), lepsze usuwanie tłustych,
nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, krótszy czas schnięcia
czyszczonej powierzchni i mniejszą ilość zużytego detergentu,
czyli ogólnie niższe koszty eksploatacji.
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Kocioł grzewczy.
Kocioł grzewczy na olej napędowy podnosi temperaturę
wody wychodzącą z pompy; różnica w temperaturze
wody jest technicznie wskazana jako Delta.
Dane techniczne kotła, czyli cewki oraz zużycie oleju napędowego
określają moc termiczną kotła.
W tych samych warunkach, zwiększając ilość wody, która ma zostać
podgrzana, Delta T zmniejsza się proporcjonalnie. Łatwo zrozumieć
dlaczego myjki z wyższym wydatkiem wody mają mocniejsze
kotły: aby zagwarantować najlepszą temperaturę pracy w każdym
warunkach pracy. Wszystkie nasze kotły mają wysoką wydajność
termiczną, prawie 90% lub więcej. Oznacza to, że zależność
pomiędzy otrzymaną mocą a jej zużyciem jest bardzo wysoka.

Różnice pomiędzy myjkami
z taką samą specyfikacją.
Istotne jest, aby oprócz ciśnienia i wydatku, wziąć pod uwagę
również standardowe wyposażenie, funkcje dodatkowe
(odkamieniacz, system „total stop”) materiały użyte
do produkcji, zastosowaną technologię. Niemniej jednak,
najważniejsza jest odporność na zużycie możliwość ciągłej pracy.

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe
• Pompa krzywkowa

pompa paliwa z by-passem

Ruch tłoków (3) odbywa się poprzez
obroty|pochylonej krzywki tarczowej (do przodu
oraz sprężyn (powrót). Wzdłużne osie tłoków
(umieszczone w odległości 120° od siebie)
są współosiowe do osi obrotów silnika.
Prosta konstrukcja, jest kilka elementów ruchomych.

• Pompa rzędowa

Ruch tłoków (3) odbywa się poprzez system prętów
oraz wałka korbowego. Oś wzdłużna tłoków
(umieszczona na tym samym poziomie lub liniowo)
jest prostopadła w stosunku do osi obrotów silnika.
Jest to bardziej wszechstronne rozwiązanie
pozwalające na duży wydatek wody (od 21l/min)
oraz posiadające lepsze samozasysanie.

• Silnik chłodzony wodą

Woda przepływa przez cewkę ze stali nierdzewnej
wokół silnika, umożliwia to lepszą wymianę cieplną
(oraz chłodzenie) niż w przypadku powietrza
również w tych krajach gdzie woda wlotowa
osiąga 60°C. Pozwala to na spadek temperatury
roboczej elementów mechanicznych silnika i pompy
gwarantując w ten sposób większą niezawodność
oraz dłuższą żywotność.

• Total Stop:

Zwalniając przycisk pistoletu pompa zatrzymuje
się automatycznie dzięki czemu unika się
uszkodzenia elementów w fazie by-pass. Naciskając
przycisk, myjka wysokociśnieniowa uruchamia się
automatycznie. Maksymalne zabezpieczenie pompy.

• Total Stop

Parametry maszyny są najlepszym kompromisem
pomiędzy wydajnością, efektem czyszczenia
i wykorzystaniem komponentów ekologicznych
Zależność między Temperatura wody
i zużycie paliwa w kotle jest zoptymalizowana.

• Pobieranie detergentu

na wysokim ciśnieniu

Detergenty (przepływające przez pompę)
są dostarczane na tym samym ciśnieniu jak ciśnienie
robocze urządzenia. Umożliwia to rozprowadzanie
detergentu na obszarach odległych od operatora.

• Pobieranie detergentu na niskim ciśnieniu
Detergenty (nie przepływające przez pompę,
a pobierane dzięki efektowi VENTURI) są dostarczane
obniżając ciśnienie robocze maszyny. Umożliwia
to dostarczanie detergentu przy pomocy szerokiego
stożkowatego strumienia w obszarach znajdujących
się blisko operatora.

• Akumulator ciśnienia

Zwolnienie spustu pistoletu powoduje silne
przeciwuderzenie w pompie.
Opisywane urządzenie amortyzuje tę moc
z korzyścią dla elementów pompy oraz użytkownika,
ponieważ pochłania wszystkie wibracje.

• Manometr

Umożliwia wizualną kontrolę ciśnienia roboczego
maszyny.

• Regulacja ciśnienia

Umożliwia zredukowanie ciśnienia dla delikatnych
zastosowań oraz oszczędności wody.

(opóźniony i niskonapięciowy)

Aby uniknąć szybkich i wielokrotnych uruchomień
i zatrzymań silnika/pompy za każdym razem
kiedy spust jest wciśnięty, a następnie zwolniony,
następuje 15 sekundowe opóźnienie w zatrzymaniu
maszyny. Zabezpieczenie, oszczędność energii oraz
dłuższa żywotność pompy.

• Total Stop (opóźniony i niskonapięciowy
z inteligentnym zatrzymaniem)

Aby uniknąć szybkich i wielokrotnych uruchomień
i zatrzymań silnika/pompy za każdym razem kiedy
spust jest wciśnięty, a następnie zwolniony, następuje
15 sekundowe opóźnienie w zatrzymaniu maszyny.
W przypadku kiedy urządzenie nie jest używane przez
ponad 20 minut lub pojawią się wycieki w obwodzie
ciśnieniowym, urządzenie wyłącza się automatycznie.
Zabezpieczenie, oszczędność energii oraz dłuższa
żywotność pompy.

• Niska prędkość obrotowa silnika

Silnik elektryczny przekazuje taką samą ilość
obrotów do pompy. W przypadku silnika
4-biegunowego istnieje niższa prędkość obrotowa
elementów (1400 rpm przy 50 Hz lub 1750 rpm
przy 60Hz) gwarantując dłuższą żywotność pompy.
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• Urządzenie do odkamieniania

Myjka wyposażona jest w zintegrowany zbiornik,
do którego wlewamy produkt do odkamieniania.
Urządzenie (bez elementów elektronicznych)
zabezpiecza cewkę przed tworzeniem się osadów
wapnia; zastosowanie produktu chemicznego
wewnątrz obwodu to jedyna skuteczna metoda
walki z kamieniem.

• Pompa paliwa z podwójnym przewodem
Umożliwia powrót oleju napędowego do zbiornika,
bez koniczności przepływu oleju wewnątrz pompy
w fazie by-pass: pozwala to na osiągnięcie niskich
temperatur unikając osadzania się substancji tłustych,
które mogłyby zablokować pompę.

• Kontrolka niskiego poziomu paliwa
Migająca kontrolka LED, która jest podłączona
do sondy poziomu, sygnalizuje brak oleju
napędowego w zbiorniku. Zatrzymuje kocioł,
aby uniknąć pracy „na sucho” pompy.

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe

waga opakowania

Tekna LP

V

-

230~50

max 140° 5,6 - 1.5 18 - 4.8

-

74 94x65x90

60 - 132

8.625.0001 MISSISSIPPI 1310 XP

30÷130

435÷1885

330÷600 1.45÷2,64 3000 2800

230~50

max 90° 2,83 - 0.75 14 - 3.7

-

38 80x55x83

65 - 143

8.625.0002 MISSISSIPPI 1310 XP DP

30÷130

435÷1885

330÷600 1.45÷2,64 3000 2800

230~50

max 90° 2,83 - 0.75 14 - 3.7

-

38 80x55x83

65 - 143

8.620.0601 NPX 1211 XP

30÷120

435÷1740

330÷660 1.45÷2.91 3200 2800

230~50

max 140° 4,72 - 1.25 18 - 4.8

-

58 94x65x90 113 - 248.6

8.620.0602 NPX 1511 XP

30÷150

435÷2175

330÷660 1.45÷2.91 4000 2800

400~50

max 140° 4,72 - 1.25 18 - 4.8

-

58 94x65x90 114 - 250.8

8.620.0617 NPX 1813 XP

30÷180

435÷2610

400÷780 1.76÷3.43 6300 2800

400~50

max 140° 4,72 - 1.25 18 - 4.8

-

58 94x65x90

115 - 253

8.627.0001C TORRENS 1211 LP

30÷110

435÷1595

330÷660 1.45÷2.91 3000 1450

230 - 50

max 140° 3,78 - 1

18 - 4.8

-

42 94x65x90

120 - 264

8.627.0002C TORRENS 1515 LP

30÷150

435÷2175

450÷900 1.98÷3.96 5500 1450

400 - 50

max 140° 5,6 -1.48

18 - 4.8

-

74 94x65x90

130 - 286

8.627.0003C TORRENS 2015 LP

30÷200

435÷2900

450÷900 1.98÷3.96 7300 1450

400 - 50

max 140° 5,6 - 1.48 18 - 4.8

-

74 94x65x90 132 - 290.4

8.630.0001 TEXAS 1209 LP

30÷120

435÷1740

330÷510 1.45÷2.23 2600 1450

230 - 50

max 140° 3,3 - 0.87 16 - 4.3

-

36 73x50x100

72 - 158

8.630.0002 TEXAS 1510 LP

30÷150

435÷2175

330÷600

1.45÷2.6

3000 1450

230 - 50

max 140°

3,8 - 1

16 - 4.3

-

42 73x50x100

74 - 163

8.630.0003 TEXAS 1612 LP

30÷160

435÷2320

330÷690

1.45÷3

4200 1450

400 - 50

max 140°

3,8 - 1

16 - 4.3

-

42 73x50x100

80 - 176

8.630.0003 TEXAS 2014 LP

30÷200

435÷2900

450÷840

1.98÷3.7

6000 1450

400 - 50

max 140°

3,8 - 1

16 - 4.3

-

42 73x50x100

82 - 180

8.621.0947 LKX 1310 LP

30÷110

435÷1595

330÷660 1.45÷2.91 3000 1450

230~50

max 140° 4,72 - 1,25 18 - 4.8

-

58 94x65x90

120 - 264

8.621.0968 LKX 1713 LP RA

30÷170

435÷2465

450÷750 1.98÷3.30 4700 1450

400~50

max 140° 5,6 - 1.5 18 - 4.8

-

74 94x65x90

130 - 286

8.621.0934 LKX 1515 LP RA

30÷150

435÷2175

450÷900 1.98÷3.96 5500 1450

400~50

max 140° 5,6 - 1.5 18 - 4.8

-

74 94x65x90

130 - 286

8.621.0935 LKX 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900 1.98÷3.96 7300 1450

400~50

max 140° 5,6 - 1.5 18 - 4.8

-

74 94x65x90 132 - 290.4

8.622.0901 TEKNA 1515 LP RA

30÷150

435÷2175

450÷900 1.98÷3.96 5500 1450

400~50

max 140° 4,72 - 1.25 22 - 5.8 2,4 - 0.6 58 130x78x108 160 - 352

8.622.0902 TEKNA 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900 1.98÷3.96 7300 1450

400~50

max 140° 4,72 - 1.25 22 - 5.8 2,4 - 0.6 58 130x78x108 165 - 363

8.622.0921 TEKNA 2021 LP RA

30÷200

435÷2900

630÷1260 2.77÷5.55 9700 1450

400~50

max 140° 6,6 - 1,75 22 - 5.8 2,4 - 0.6 88 130x78x108 180 - 396

8.621.0921 HYPER L 1211 LP

30÷110

435÷1595

345÷660 1.52÷2.91 3000 1450

230~50

max 140° 4,72 - 1.25 18 - 4.8

-

8.621.0907 HYPER L 1515 LP RA

30÷150

435÷2175

345÷900 1.52÷3.96 5500 1450

400~50

max 140° 5,6 - 1,5 18 - 4.8

-

74 94x65x90

8.621.0908 HYPER L 2015 LP RA

30÷200

435÷2900

450÷900 1.98÷3.96 7300 1450

400~50

max 140° 5,6 - 1,5 18 - 4.8

-

74 94x65x90 136 - 299.2

8.621.0928 HYPER L 2021 LP RA

30÷200

435÷2900

630÷1260 2.77÷5.55 9700 1450

400~50

max 140° 5,6 - 1,5 18 - 4.8

-

74 94x65x90 136 - 299.2

8.623.0905 HYPER T 2015 LP

30÷200

435÷2900

450÷900 1.98÷3.96 7300 1450

400~50

max 140° 6.6 - 1.75 22 - 5.8 2.4 - 0.6 88 130x78x108 166 - 365.2

8.623.0928 HYPER T 2515 LP

30÷250

435÷3600

450÷900 1.98÷3.96 8700 1450

400~50

max 140° 6.6 - 1.75 22 - 5.8 2.4 - 0.6 88 130x78x108 181 - 398.2

8.623.0902 HYPER T 2021 LP

30÷200

435÷2900

630÷1260 2.77÷5.55 9700 1450

400~50

max 140° 6.6 - 1.75 22 - 5.8 2.4 - 0.6 88 130x78x108 181 - 398.2

8.624.0601 HHPV 1211 LP

30÷120

435÷1740

345÷660 1.52÷2.91 3000 1450

230 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

58 87x55x184 178 - 392

8.624.0602 HHPV 1515 LP

30÷150

435÷2175

345÷900 1.52÷2.91 5500 1450

400 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

58 87x55x184 178 - 392

8.624.0603 HHPV 2015 LP

30÷200

435÷2900

450÷900 1.98÷3.96 7300 1450

400 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

58 87x55x184 178 - 392

8.624.0604 HHPV 2021 LP

30÷200

435÷2900

630÷1260 2.77÷5.55 9700 1450

400 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

58 87x55x184 178 - 392

8.624.0609 HHPX 1211 LP

30÷120

435÷1740

345÷660 1.52÷2.91 3000 1450

230 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

58 87x55x184 178 - 392

8.624.0610 HHPX 1515 LP

30÷150

435÷2175

345÷900 1.52÷2.91 5500 1450

400 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

58 87x55x184 178 - 392

8.624.0611 HHPX 2015 LP

30÷200

435÷2900

450÷900 1.98÷3.96 7300 1450

400 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

58 87x55x184 178 - 392
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opakowanie

RPM

300

moc na wyjściu

W

-

zbiornik
odkamieniający

GPM usa

-

zbiornik ropy

l/h

-

zużycie paliwa

psi

-

Model

wylot temp.

bar

kod

8.699.0015 VULCANO 74

napięcie

obroty

LKX LP

moc

Texas LP

wydatek wody

Torrens LP

wydatek wody

NPX XP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

Mississippi XP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

Vulcano

°C

l/h - gal/h

l - gal

l - gal

kW

cm

Kg - lbs

58 94x65x90 124 - 272.8
135 - 297

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe

8.629.0001 HHPX RC

30÷120

435÷1740

8.601.0113 THERMIC 5 HW

30÷100

435÷1450

8.601.0099 THERMIC 10 HW

30÷170

435÷2465

1020

4,49

8.601.0052 THERMIC 17 HW

30÷200

435÷2900

1320

5,82

8.601.0160 THERMIC 17 HW silence

30÷200

435÷2900

1320

5,82

60
Hz

moc na wyjściu

opakowanie

waga opakowania

V

zbiornik
odkamieniający

RPM

Thermic 17 HW

zbiornik ropy

W

Thermic 17

zużycie paliwa

GPM usa

napięcie

l/h

630÷1260 2.77÷5.55 9700 1450
1400
345÷660 1.52÷2.91 9700
700
300÷600 1,32÷ 2,64 5hp 3000

Thermic 10 HW

wylot temp.

psi
435÷2900

obroty

bar
30÷200

moc

model

Thermic 5 HW

wydatek wody

kod

8.624.0612 HHPX 2021 LP

HHPX-RC LP

wydatek wody

HHP LP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

Hyper T LP

ciśnienie robocze
(max ciśnienie)

Hyper L LP

°C

l/h - gal/h

l - gal

l - gal

kW

cm

Kg - lbs

400 - 50

max 140° 4,72 - 1.25 20 - 5.3

-

230 - 50

40°/60°

-

6700 W

-

58 87x55x184 178 - 392
-

80x50x170 135 - 297

-

max 90° 2.83 - 0,75 6 - 1.6

-

38 60x70x77 109 - 239.8

10hp 1700

-

max 140° 4.72 - 1.25 30 - 7.9

-

58 68x99x74 160 - 352

17hp 1700

-

max 140° 5.6 - 1.5 40 - 10.5

-

74 113x76x85 240 - 528

17hp 1700

-

max 140° 5.6 - 1.5 40 - 10.5

-

74 113x76x85 245 - 539

Specjalne napięcie
220V & 380V~60 Hz

8.625.0003 MISSISSIPPI 1310

130 (150)

1885 (2175)

330÷600 1.45÷2,64 3000 3400

220~60

max 90° 2.83 - 0,75 14 - 3.7

-

38 80x55x83

8.620.0608 NPX 1211

100 (120)

1450 (1740)

450÷780 1.98÷3.44 3300 3400

220~60

max 140° 3,78 - 1

18 - 4.8

-

42 94x65x90 113 - 249

8.620.0618 NPX 1511

150 (170)

2175 (2465)

450÷780 1.98÷3.44 4000 3400 3ph 220~60 max 140° 3,78 - 1

18 - 4.8

-

42 94x65x90 113 - 249

8.620.0619 NPX 1511

150 (170)

2175 (2465)

450÷780 1.98÷3.44 4000 3400

380~60

max 140° 3,78 - 1

18 - 4.8

-

42 94x65x90 113 - 249

8.621.0965 LKX 1211

110 (150)

1595 (2175)

345÷660 1.52÷2.91 3000 1700

220~60

max 140° 3,78 - 1

18 - 4.8

-

42 94x65x90 120 - 264

8.621.0909 LKX 2013

200 (210)

2900 (3045)

450÷780 1.98÷3.44 7300 1700 3ph 220~60 max 140° 3,78 - 1

18 - 4.8

-

74 94x65x90 130 - 286

8.621.0966 LKX 2013

200 (210)

2900 (3045)

450÷780 1.98÷3.44 7300 1700

380~60

max 140° 3,78 - 1

18 - 4.8

-

74 94x65x90 130 - 286

8.622.0905 TEKNA 1211

100 (120)

1450 (1740)

345÷660 1.51÷2.91 3300 1700

220~60

max 140° 4.7 - 1.24 18 - 4.8

2.4

58 125x69x87 113 - 249

8.622.0906 TEKNA 2013

30÷200

435÷2900

390÷780 1.98÷3.44 7000 1700 3ph 220~60 max 140° 5.7 - 1.51 18 - 4.8

2.4

74 125x69x87 114 - 251

8.622.0916 TEKNA 2013

30÷200

435÷2900

390÷780 1.98÷3.44 7000 1700

max 140° 5.7 - 1.51 18 - 4.8

2.4

74 125x69x87 114 - 251

8.623.0906 HYPER T 2018

30÷200

435÷2900

540÷1080 4.78÷9.56 8700 1700 3ph 220~60 max 140° 6.6 - 1.75 22 - 5.9

2.4

88 94x65x90 166 - 365

8.623.0924 HYPER T 2018

30÷200

435÷2900

540÷1080 4.78÷9.56 8700 1700

2.4

88 94x65x90 166 - 365
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380~60
380~60

max 140° 6.6 - 1.75 22 - 5.9

65 - 143

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe
NPX XP
panel sterujący
z analogicznymi
przyciskami
uchwyt na pistolet
i lancę
MPBX2

uchwyt na akcesoria
uchwyt na przewód

700 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uchwytem dyszy
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 10 m

solidna obudowa

Akcesoria
dodatkowe:
• bęben zwijający
z hamulcem (bez węża)
kod. 3.697.0044

• pionowy palnik
z wężownicą o wysokiej
wydajności termalnej
• regulator temp.
• zawór bezpieczeństwa.
• wskaźnik niskiego poziomu
paliwa.

A
20

• odporna
obudowa metalowa

NPX 1211 XP

NPX 1511 XP

NPX 1813 XP

kod

8.620.0601

8.620.0602

8.620.0603

ciśnienie robocze/max.

30÷120 bar (max150 bar)

30÷150 bar

30÷180 bar

ciśnienie robocze/max.

435÷1450 psi (max 1740)

435÷2175 psi

435÷2610 psi

wydatek wody

330÷660 l/h

330÷660 l/h

400÷780 l/h

wydatek wody

1.71÷3.43 GPM

1.71÷3.43 GPM

1.76÷3.43 GPM

moc

3200W - 230V~50Hz

4000W - 400V~50Hz

6300W - 400V~50Hz

obroty silnika

2800 RPM

2800 RPM

2800 RPM

pojemnik na ropę i detergent

18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal

18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal

18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal

max. temp. na wejściu/wlocie

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

zużycie paliwa/wydajność ciepła
wymiary urządzenia

3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW

3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW

3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW

94x65x90 cm

94x65x90 cm

94x65x90 cm

waga urządzenia

97 kg /213.4 lbs

98 kg /215.6 lbs

99 Kg /217.8 lbs

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe
Texas LP

panel z analogową
regulacją
cl3
uchwyt na lance

bęben na wąż
opcja

model 2014

1450

regulacja ciśnienia
duże wytrzymałe koła
700 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
manometr
glicerynowy

• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uchwytem dyszy
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 10 m

Opcja:

• regulacja temperatury
przez opatentowany system
• czujnik niskiego poziomu
ropy i wył. bezpieczeństwa
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• pionowy kocioł z wysoką
wydajnością

• bęben na wąż
z hamulcem ( bez węża)
kod 6.608.0018
• na życzenie model
i/lub ze zbiornikiem,
do którego wlewamy
produkt do odkamieniania
• odkamieniacz LC-PRECAL
(pcs. 4 x 5 lt.)
kod. 3.697.0044

• uchwyt na wąż
wysokociśnieniowy

Texas 1209 LP

Texas 1510 LP

Texas 1612 LP

Texas 2014 LP

kod

8.630.0001

8.630.0002

8.630.0003

8.630.0004

ciśnienie robocze/max.

120 bar

150 bar

160 bar

200 bar

ciśnienie robocze/max.

1740 psi

2175 psi

2320 psi

2900 psi

wydatek wody

510 l/h

600 l/h

690 l/h

840 l/h

wydatek wody

2.23 GPM

2.6 GPM

3 GPM

3.7 GPM

moc

2600 W - 230V~50Hz 1 ph

3000 W - 230V~50Hz 1 ph

4200 W - 400V~50Hz 3 ph

6000 W - 400V~50Hz 3 ph

rodzaj pompy

CL3 / 1450

CL3 / 1450

CL3 / 1450

CL3 / 1450

pojemnik na ropę i detergent

16/4,2 l. - 3/0.79 gal

16/4,2 l. - 3/0.79 gal

16/4,2 l. - 3/0.79 gal

16/4,2 l. - 3/0.79 gal

max. temp. na wejściu/wlocie

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

zużycie paliwa/wydajność ciepła
wymiary urządzenia

3,8 l/h 1 gal/h 42 kW

3,8 l/h 1 gal/h 42 kW

3,8 l/h 1 gal/h 42 kW

4,72 l/h 1,25 gal/h 58 kW

73x50x100 cm

73x50x100 cm

73x50x100 cm

73x50x100 cm

waga urządzenia

80 kg /176 lbs

85 kg /187 lbs

88 kg /194 lbs

100 kg /220 lbs

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe
Hyper L
(trójfazowy)
panel
z analogową regulacją

cl5
1450

bardzo prosty dostęp
podczas napraw
700 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
*wersja Hyper L 2015 LP
posiada pobór detergentu
na wysokim ciśnieniu i zbiornik
na odkamieniacz

stalowa konstrukcja

• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z uchwytem dyszy
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 10 m

Opcja:

• bęben na wąż
z hamulcem (bez węża)
kod 3.697.0044

• szybko złącze kew
wymiany lanc w pistolecie

A
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• 4 biegunowy silnik
1450 obr/min
chłodzony wodą,
• dwa niezależne silniki

• elastyczne złącze

HYPER L 1515 LP

HYPER L 2015 LP

HYPER L 2021 LP

kod

8.621.0907

8.621.0908

8.621.0928

ciśnienie robocze/max.

30÷150 bar

30÷200 bar

30÷200 bar

ciśnienie robocze/max.

435÷2175 psi

435÷2900 psi

435÷2900 psi

wydatek wody

345÷900 l/h

450÷900 l/h

630÷1260 l/h

wydatek wody

1.52÷3.96 GPM

1.98÷3.96 GPM

2.77÷5.55 GPM

moc

5500W-400V-50Hz 3 ph

7300W-400V-50Hz 3 ph

9700W-400V-50Hz 3 ph

rodzaj pompy

CL5 / 1450

CL5 / 1450

CL5 / 1450

pojemnik na ropę i detergent

18/3,0 l.-4.8/0.79 gal

18/3,0 l.-4.8/0.79 gal

18/3,0 l.-4.8/0.79 gal

max. temp. na wejściu/wlocie

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

zużycie paliwa/wydajność ciepła
wymiary urządzenia

5,6 l/h -1,5 gal/h / 74 kW

5,6 l/h -1,5 gal/h / 74 kW

5,6 l/h -1,5 gal/h / 74 kW

94x65x90 cm

94x65x90 cm

94x65x90 cm

waga urządzenia

133 kg / 292.6 lbs

135 kg / 297 lbs

135 kg / 297 lbs

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe
Hyper T
łatwy dostęp do komponentów
mechanicznych

cl5

tylko
HyperT 2021

1450

odporny na uderzenia
polipropylenowy
i polietylenowy zbiornik

filtr wej. wody

700 mm

400 mm

Wyposażenie
standardowe:
• pistolet z obrotowym złączem
• lanca z dyszą
• przewód zasilania 5 m
• wąż wysokociśnieniowy 10 m

Akcesoria dodatkowe:
• bęben na wąż
z hamulcem
(bez węża)
kod 6.608.0010
• odkamieniacz Cid Lines

• akumulator ciśnienia
zapobiegający wibracjom
(tylko mod. Hyper T 2021)

6
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• elastyczne złącze
wysokiej sprawności
termicznej
• (>90%) palnik

• tylny zbiornik i urządzenie
odkamieniające
standardowe wyposażenie
jak w pozostałych

HYPER T 1515 LP

HYPER T 2015 LP

HYPER T 2021 LP

HYPER T 2515 LP

kod

8.623.0904

8.623.0905

8.623.0902

8.623.0928

ciśnienie robocze/max.

30÷150 bar

30÷200 bar

30÷200 bar

30÷250 bar

ciśnienie robocze/max.

435÷2175 psi

435÷2900 psi

435÷2900 psi

435÷3600 psi

wydatek wody

345÷900 l/h

450÷900 l/h

630÷1260 l/h

450÷900 l/h

wydatek wody

1.52÷3.96 GPM

1.98÷3.96 GPM

2.77÷5.55 GPM

1.52÷3.96 GPM

moc silnika

5500W-400V-50Hz

7300-400V-50Hz

9700-400V-50Hz

8700-400V-50Hz 3 ph

rodzaj pompy

1450

1450

1450

CL5 / 1450

zbiornik na ropę/zbiornik na detergent/odkamieniacz

22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal

22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal

22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal

22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal

max. temp. na wejściu/wlocie

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

40 °C / 140 °C

zużycie paliwa/wydajność ciepła
wymiary urządzenia

6.6 l/h - 1.25 gal/h / 88 kW

6.6 l/h - 1.25 gal/h / 88 kW

6.6 l/h / 88 kW

6.6 l/h - 1.75 gal/h / 88 kW

125x69x89 cm

125x69x87 cm

125x69x89 cm

125x69x89 cm

waga urządzenia

170 Kg / 374 lbs

175 kg / 385 lbs

180 kg / 396 lbs

180 kg / 396 lbs

Odkurzacze sucho mokro
Moc, siła zasysania, podciśnienie:
który parametr techniczny
jest najważniejszy?
Bardzo ważnym parametrem charakteryzującym
odkurzacz jest jego skuteczność. Na tę cechę
wpływ mają między innymi: siła zasysania,
moc silnika oraz podciśnienie. Siła
zasysania to wartość pojemności
zasysanego powietrza, najczęściej
wyrażana w litrach na sekundę
(l/sek.) i jest średnią prędkości
powietrza pomnożoną przez
średnicę węża ssącego.
Podciśnienie to moc silnika
(może być też określana
jako moc, z jaką odkurzacz
zasysa zanieczyszczenia)
wyrażana w Kpa (kilopascalach)
lub w mbar. Jest to odwrotność do siły
zasysania: im węższa średnica węża ssącego,
tym mniejsza pojemność zasysanego powietrza
ale zdecydowanie lepsza siła zbierania zabrudzeń.
Moc silnika jest podawana we watach i nie jest
proporcjonalna do skuteczności działania urządzenia.
Jeśli odkurzacz nie jest dobrze skonstruowany to zużywa
zbyt dużo energii i nie ma to żadnego wpływu na lepszą
pracę. Podsumowując, skuteczność działania odkurzacza
zależy przede wszystkim od siły zasysania i od mocy silnika.
Wszystkie nasze odkurzacze charakteryzują się wysoką
skutecznością i są produkowane z uwzględnieniem potrzeb
i oczekiwań użytkowników.

Pojemnik przymocowany na stałe
czy też pojemnik przechylny?
Przy wyborze pojemnika należy zwrócić uwagę na to,
do jakich celów urządzenie będzie przeznaczone. Ogólnie
rzecz biorąc, pojemnik przechylny jest bardziej przydatny
w miejscach, gdzie zbierane są kurze i ciała stałe, ponieważ
umożliwia on łatwiejsze opróżnienie. Pojemnik przymocowany
na stałe świetne sprawdza się przy zbieraniu płynów,
ponieważ posiada specjalny wąż odprowadzający zebrane
ciecze i dzięki temu nie ma potrzeby podnoszenia pojemnika.

Pojemnik z jakiego materiału wybrać?
W naszej ofercie posiadamy odkurzacze z pojemnikami
wykonanymi z polipropylenu (PP) oraz ze stali nierdzewnej.
Pojemnik wykonany z polipropylenu jest elastyczny,
odporny na uszkodzenia oraz na środki chemiczne.
Jest on szczególnie zalecany do częstego użytku
oraz do zbierania niebezpiecznych substancji chemicznych
(na przykład w połączeniu z polerką).
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Pojemnik ze stali nierdzewnej jest bardziej odporny
na uszkodzenia mechaniczne i bardziej estetyczny.
Ten rodzaj pojemnika przeznaczony jest do pracy,
gdzie urządzenie jest szczególnie narażone
na ścieranie oraz do prac w miejscach publicznych.

Co to są bezpieczne odkurzacze?
Pod pojęciem bezpiecznego odkurzania kryje się produkt
posiadający odpowiedni atest (nie tylko filtr ale całe
urządzenie) zgodny z najbardziej rygorystycznymi
wymogami europejskimi związanymi z zasadami zbierania
zanieczyszczeń groźnych dla zdrowia człowieka.
Zanieczyszczenia te są podzielone na dwie grupy:
niebezpieczne odpady i wybuchowe odpady.
Te pierwsze dzielą się na: pyły z OEL i rakotwórcze pyły
(na przykład azbest, środki konserwujące drewno i nawozy).
Odpady wybuchowe to m. in. pyły drzewne,
opiłki aluminium i mąka.

Odkurzacze sucho mokro
Ilość silników:

Symbol pokazuje
ile silników posiada
urządzenie.
Uruchamianie silników jest niezależne od siebie i następuje
zgodnie z wymogami pracy urządzenia. System pracy
(w przypadku urządzenia z więcej niż jednym silnikiem)
jest równoległy, więc siła zasysania wzrasta a podciśnienie
jest stałe zawsze gdy silniki są włączane stopniowo.

System antystatyczny:

Zbieranie pyłów i kurzów powoduje
powstawanie pola magnetycznego. Urządzenia
posiadają specjalny system neutralizujący
ładunki elektrostatyczne. Dzięki temu odkurzacze
zapewniają najlepszy komfort pracy.

Otrząsacz filtra:

Czyści filtr z kurzu i pyłów bez konieczności
otwierania urządzenia lub wyjmowania filtra.

AUTOMATIC ON/OFF

Gniazdo podłączenia
urządzenia zewnętrznego:

Pozwala na podłączenie dowolnego
urządzenia zewnętrznego (które wytwarza
kurz lub pył). Odkurzacz włącza się
i wyłącza automatycznie razem z podłączonym urządzeniem
zewnętrznym. Koniec pracy odkurzacza jest lekko opóźniony
aby zebrać pozostałe zanieczyszczenia znajdujące się
we wężu ssącym.

Filtr papierowy:

Filtr pozwala na zbieranie (ze specjalnym
zaworem) silnych zabrudzeń oraz zapobiega
zanieczyszczeniu pojemnika na odpady.
Jest bardzo przydatny przy zasysaniu suchych
zabrudzeń i może być stosowany z innymi
filtrami.

Filtr materiałowy:

Ten rodzaj filtra jest łatwy i prosty w użyciu.
Filtr ten może być stosowany jedynie do
zbierania suchych zabrudzeń, może być
stosowany razem
z filtrem nylonowym, co znacznie wydłuża
czas jego stosowania.

Filtr kardridżowy:

Specjalna budowa tego filtra oparta
na okręgu daje większą powierzchnię filtrowania.
Może być stosowany do zbierania suchych
zabrudzeń i jest wielokrotnego użytku.

Certyfikat klasy M:

Certyfikat gwarantuje, że urządzenie zasysa 99,9%
zanieczyszczeń zgodnie z OEL („dopuszczalne stężenie
zanieczyszczeń miejscu pracy”), na podstawie danych
systemu filtrowania i danych technicznych odkurzacza)
tzn. ze wskaźnikiem większym niż 0,1 mg/m3.

Certyfikat klasy H:

Certyfikat gwarantuje, że urządzenie zasysa 99,995% zanieczyszczeń
zgodnie z OEL („dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń miejscu
pracy”, na podstawie danych systemu filtrowania i danych
technicznych odkurzacza) tzn. ze wskaźnikiem większym
niż 0,005 mg/m3. Niektóre ze zbieranych zanieczyszczeń zaliczane
są do kategorii odpadów szczątkowych roboczych (np. azbest, ołów,
bakterie, zarazki, kadm i inne).

Filtr HEPA:

High Efficiency Particulate Arrestance
(„Wysoka Wydajność w Zatrzymywaniu
Cząsteczek”) Filtr HEPA ma 99,97% skuteczności
dla zanieczyszczeń wielkości 0,3 mikrona.

Wielofunkcyjny filtr zmywalny:

Posiada wszystkie cechy filtra kardridżowego
oraz może być stosowany do zbierania
zarówno suchych jak i mokrych zanieczyszczeń
równocześnie. Filtr ten można myć
pod bieżącą wodą.
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*OEL limit ryzyka eksplozji jest wartość (wyrażona w mg/m3)
jest to specyfikacja max. koncentracji pyłów na czyszczonej
powierzchni, nie zależy od ludzi.
Im mniejszy OEL tym pył jest bardziej niebezepieczny

Odkurzacze sucho mokro
Nazewnictwo

Zeus IF - ESM
P = włókna polipropylenowe
I = stal nierdzewna

S = otrząsacz filtra

F = zbiornik ze spustem dolnym
R = zbiornik przechylny

Zeus IF

Domus IF

l/s

l

dB (A)

cm

kg

lbs

N°

1000 / 1200

26 / 2660

52 l/s

13 l

69 dB (A)

45x39x40

7

15

20

8.214.0501

WHISPER V8

230V - 50Hz

1100 / 1300

27 / 2700

56 l/s

15 l

55 dB (A)

49x39x42

9,5

20

20

8.225.0002

ARES IW

230V - 50Hz

1200 / 1400

22 / 2200

53 l/s

20 l

75 dB (A)

38x37x81

11

24

18

8.222.0522

KRONOS IF

230V - 50Hz

1200 / 1400

24 / 2400

54 l/s

35 l

71 dB (A)

47x47x62

11,5

25

18

8.215.0501

ZEUS IF

230V - 50Hz

1200 / 1400

24 / 2400

53 l/s

50 l

71 dB (A)

64x54x92

21,5

47

4

LxlxH

kPa/mmH2O

230V - 50Hz

pakowanie

W / W max

SAHARA

model

głośność pracy

V - Hz
8.223.0001

kod

napięcie zasilania

NO ilość na palecie

Taurus PR

waga

Domus IR

waga

pojemność zbiornika

Kronos IF

przepływ powietrza

Ares IW

zasysanie

Whisper

E = gniazdo elektryczne

moc turbin

Sahara

H = klasa pyłów H
L = klasa pyłów L
M = klasa pyłów M

8.216.0502

DOMUS IF

230V - 50Hz

2000 / 2400

24 / 2400

108 l/s

78 l

74 dB (A)

75x60x103

30,5

67

4

8.213.0501

DOMUS IR

230V - 50Hz

2000 / 2400

24 / 2400

108 l/s

78 l

74 dB (A)

75x60x103

33,5

74

4

8.212.0508

TAURUS PR

230V - 50Hz

3000 / 3600

24 / 2400

162 l/s

77 l

76 dB (A)

75x60x103

32,5

71

4

26

Odkurzacze sucho mokro

Apollo IF

NO ilość na palecie

l/s

l

dB (A)

cm

kg

lbs

N°

3000 / 3600

24 / 2400

162 l/s

78 l

76 dB (A)

75x60x103

34,5

76

4

8.222.0534

KRONOS IF ESM

230V - 50Hz

1200 / 1400

24 / 2400

54 l/s

35 l

71 dB (A)

47x47x62

11

24

18

8.215.0525

ZEUS PF ESM

230V - 50Hz

1200 / 1400

24 / 2400

53 l/s

50 l

71 dB (A)

64x54x92

20

44

4

8.213.0514

DOMUS IR ESH

230V - 50Hz

2000 / 2400

24 / 2400

108 l/s

78 l

74 dB (A)

75x60x103

33,5

74

4

8.220.0501

APOLLO IF

230V - 50Hz

1200 / 1400

24 / 2400

53 l/s

50 l

71 dB (A)

64x54x92

24

53

4

8.221.0508

SOLARIS IF

230V - 50Hz

2200 / 2400

24 / 2400

108 l/s

78 l

74 dB (A)

75x60x103

37

82

4

8.221.0501

COSTELLATION IR

230V - 50Hz

2200 / 2400

24 / 2400

108 l/s

78 l

74 dB (A)

75x60x103

37

82

4

18

60
Hz

LxlxH

kPa/mmH2O

230V - 50Hz

opakowanie

W / W max

TAURUS IR

model

głośność pracy

V - Hz
8.212.0501

kod

napięcie zasilania

waga

Costellation IR

waga

pojemność zbiornika

Solaris IF

zasysanie

przepływ powietrza

Domus IR ESH

Zeus PF ESM

Kronos IF ESM

moc turbin

Taurus IR

Specjalne napięcie
220V & 380V~60 Hz

8.225.0009

ARES IW

110-120V - 50-60Hz

1200 / 1400

21,6 / 2200

53 l/s

20 l

75 dB (A)

38x37x81

11

24

8.222.0527

KRONOS IF

110-120V - 50-60Hz

1200 / 1400

23,6 / 2400

54 l/s

35 l

71 dB (A)

47x47x62

11,5

25

18

8.215.0506

ZEUS IF

110-120V - 50-60Hz

1200 / 1400

21,6 / 2200

53 l/s

50 l

71 dB (A)

64x54x92

21,5

47

4

8.216.0526

DOMUS IF

110-120V - 50-60Hz

2000 / 2400

22 / 2240

108 l/s

78 l

74 dB (A)

75x60x103

30,5

67

4

8.213.0516

DOMUS IR

110-120V - 50-60Hz

2000 / 2400

22 / 2240

108 l/s

78 l

74 dB (A)

75x60x103

33,5

74

4
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Odkurzacze sucho mokro
Głośność pracy

Sahara

69 dB (A)

ergonomiczna rączka

uchwyt na akcesoria

odporna
na uderzenia obudowa

Standardowe akcesoria:
5.209.0077 ø 35

- 2,5 m

3.753.0077 ø 35
3.753.0103 ø 35

300 mm

550/1000 mm

3.754.0005 ø 35

200 mm

3.754.0015 ø 35
3.754.0016 ø 35

• cicha jednowentylatorowa turbina
• filtr papierowy
i cartridge
• odporna na uderzenia
i wywracanie obudowa

• uchwyt na akcesoria

SAHARA
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kod

8.223.0001

napięcie

220-240V ~ 50-60Hz

ilość/moc turbiny

1x/turbina do pracy na sucho

moc turbiny

1000 (1200) W

chłodzenie turbiny

by-pass

podciśnienie

26 kPa/2660 mmH2O

przepływ powietrza

52 l/s

całkowita pojemność/na zabrudzenia

13 l. / 8 l.

opróżnianie
ochrona filtra

ręczne

długość przewodu zasilania

10 m

wymiary/waga urządzenia

43x36x38 cm / 4,5 kg

wewnętrzny deflektor

• uchwyt z podwójną
funkcją:
blokada pokrywy
i uchwyt
do przenoszenia

280 mm
INOX

3.754.0004 ø 35

140 mm

Odkurzacze sucho mokro
Whisper
wskaźnik napełnienia filtra
uchwyt na akcesoria

odporna
na uderzenia obudowa
potrójny system fiiltracji

Ultra głośność
pracy
55 dB (A)

Standardowe akcesoria:
5.209.0077 ø 35

- 2,5 m
300 mm

3.753.0077 ø 35
550/1000 mm

3.753.0103 ø 35
200 mm

3.754.0005 ø 35
3.754.0015 ø 35

• cicha
jednowentylatorowa
turbina (wysokiej
sprawności)
• filtr wydmuchowy

29

• wł/wył nożny
• zintegrowany uchwyt
na akcesoria

• szybki demontaż
przewodu zasilania

280 mm

3.754.0016 ø 35

INOX
140 mm

3.754.0004 ø 35

WHISPER V8E

WHISPER V8

kod

8.214.0511

8.214.0501

napięcie

220-240V ~ 50-60Hz

220-240V ~ 50-60Hz

ilość/moc turbiny

1x/turbina do pracy na sucho

1x/tubina do pracy na sucho

moc turbiny

1000 (1250) W

1000 (1250) W

chłodzenie turbiny

by-pass

by-pass

podciśnienie

26,5 kPa/2700 mmH2O

26,5 kPa/2700 mmH2O

przepływ powietrza

56 l/s

56 l/s

całkowita pojemność/na zabrudzenia

15 l. / 10 l.

15 l. / 10 l.

opróżnianie
ochrona filtra

ręczne

ręczne

wewnętrzny deflektor

wewnętrzny deflektor

długość przewodu zasilania

8m

15 m - IEC fast change

wymiary/waga urządzenia

47x34x36 cm / 5 kg

47x34x36 cm / 5,5 kg

Odkurzacze sucho mokro
Ares IW

zbiornik ze stali nierdzewnej

odporny na uderzenia wózek

Standardowe akcesoria:
5.209.0077 ø 35

- 2,5 m
300 mm

3.753.0077 ø 35
3.753.0009 ø 35

2x 491 mm

200 mm

3.754.0005 ø 35
3.754.0015 ø 35
3.754.0004 ø 35

• cicha dwuwentylatorowa
turbina
• system zasysanie
z chłodzeniem typu
by-pass

• odporny
na uderzenia wózek
• uchwyt na akcesoria

3.754.0168 ø 35
3.754.0169
3.754.0170

ARES IW
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• szybka możliwość
podłączenia węża

kod

8.225.0002

napięcie

220-240V ~ 50-60Hz

ilość/moc turbiny

1x/cicha dwuwentylatorowa turbina

moc turbiny

1200 (1400) W

chłodzenie turbiny

by-pass

podciśnienie

21,6 kPa/2200 mmH2O

przepływ powietrza

53 l/s

pojemność zbiornika/na zabrudzenia

20 l. / 14 l. / 16 l.

ochrona turbin
ochrona antystatyczna

zawór przelewowy

długość przewodu zasilania

7m

wymiary/waga urządzenia

34,5x34,5x66 cm / 8 kg

standardowy

140 mm

300 mm

300 mm

300 mm

Odkurzacze sucho mokro
Kronos IF

zbiornik odporny
na uderzenia (PP)

szybkozłącze na wąż

odporny na uderzenia wózek

Kronos IF esm
odkurzacz do elektronarzędzi
z elektrycznym otrząsaczem

Standardowe akcesoria:
5.209.0077 ø 35

- 2,5 m
300 mm

3.753.0077 ø 35
3.753.0009 ø 35
3.754.0005 ø 35

2x 491 mm

250 mm

3.754.0015 ø 35
3.754.0168 ø 35

• cicha
dwuwentylatorowa turbina
• system zasysania
z chłodzeniem typu by-pass
• zawór przelewowy
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• odporny
na uderzenia wózek
• uchwyt na akcesoria

• profesjonalna klamra
zamykająca

3.754.0169
3.754.0170

KRONOS IF

KRONOS IF ESM

kod

8.222.0522

8.222.0534

napięcie

220-240V ~ 50-60Hz

230V ~ 50Hz

ilość/moc turbiny

1x/cicha dwuwentylatorowa turbina

1x/cicha dwuwentylatorowa turbina

moc turbiny

1200 (1400) W

1200 (1400) W

chłodzenie turbiny

by-pass

by-pass

podciśnienie

23,6 kPa/2400 mmH2O

23,6 kPa/2400 mmH2O

przepływ powietrza

54 l/s

54 l/s

pojemność zbiornika/na zabrudzenia

35 l. / 18 l. / 20 l.

35 l. / 18 l. / 20 l.

ochrona turbin
ochrona antystatyczna

zawór przelewowy

M

standardowy

standardowy

długość przewodu zasilania

7m

7m

wymiary/waga urządzenia

45x45x60 cm / 9,5 kg

45x45x60 cm / 9 kg

300 mm

300 mm

300 mm

Odkurzacze sucho mokro
Domus IR - ESH
otrząsacz filtra
zbiornik ze stali nierdzewnej
szybkozłącze na wąż

profesjonalna blokada zbiornika

blokada zbiornika

AUTOMATIC ON/OFF

odporny na uderzenia wózek

Standardowe Akcesoria:
5.209.0127 ø 40

• zawór przelewowy
• demontowalny zbiornik
• ochrona antystatyczna

• zbiornik przechylny
• głowica odkurzacza
z podstawą ułatwiającą
postawienie podczas
czyszczenia

DOMUS IR ESH
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kod

8.213.0514

napięcie

230V ~ 50Hz

ilość/moc turbiny

2x/ciche dwuwentylatorowe turbiny

moc turbiny

2000 (2400) W

chłodzenie turbiny

by-pass

podciśnienie

22 kPa/2240 mmH2O

przepływ powietrza

108 l/s

pojemność zbiornika/na zabrudzenia

78 l. / 35 l. / 48 l.

klasa filtra
wskaźnik poziomu

H

długość przewodu zasilania

10 m

wymiary/waga urządzenia

62x51x99 cm / 26 kg

standardowy

• uchwyt na przewód

-3m

Odkurzacze sucho mokro
Taurus IR

profesjonalna blokada zbiornika
szybkozłącze na wąż

zbiornik ze stali nierdzewnej

blokada zbiornika

odporny na uderzenia wózek

Standardowe Akcesoria:
*dostępny model

Taurus PR

5.209.0021 ø 40

- 2,5 m
670 mm

3.753.0104 ø 40
640 mm

250 mm

3.754.0048 ø 40
3.754.0049 ø 40
3.754.0083 ø 40

• trzy ciche
dwuwentylatorowe turbiny
• demontowany zbiornik

• zbiornik przechylny

TAURUS IR
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kod

8.212.0501

napięcie

220-240V ~ 50-60Hz

ilość/moc turbiny

3x/ciche dwuwentylatorowe turbiny

moc turbiny

3000 (3600) W

chłodzenie turbiny

by-pass

podciśnienie

22 kPa/2240 mmH2O

przepływ powietrza

162 l/s

pojemność zbiornika/na zabrudzenia

78 l. / 35 l. / 48 l.

ochrona turbin
system opróżniania

zawór przelewowy

długość przewodu zasilania

10 m

wymiary/waga urządzenia

62x51x99 cm / 27 kg

przechylny zbiornik

• głowica z podstawą
(podczas
czyszczenia filtra)
• ochrona
anty elektrostatyczna

3.754.0084
3.754.0085

400 mm

400 mm

400 mm

Odkurzacze sucho mokro
Apollo IF

profesjonalna blokada zbiornika

szybkozłącze na wąż
zewnętrzny zbiornik na detergent
zbiornik ze stali nierdzewnej

odporny na uderzenia wózek

Standardowe Akcesoria:
* dostępny model Solaris IF
(dwie turbiny ssące
i dwie pompki detergentu)

6.205.0041 ø 40
6.205.0042 ø 40

- 2,5 m

670 mm

640 mm

240 mm

5.209.0051 ø 40

• głowica odkurzacza
z podstawą ułatwiającą
postawienie podczas
czyszczenia
• zawór przelewowy

• wąż do opróżniania
zbiornika

APOLLO IF
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kod

8.220.0501

napięcie/długość przewodu

230V ~ 50Hz / 10 m

ilość/moc turbiny

1x/cicha dwuwentylatorowa turbina

moc turbiny

1200 (1400) W

podciśnienie

21,6 kPa/2200 mmH2O

przepływ powietrza

53 l/s

pojemność zbiornika/na zabrudzenia

50 l. / 21 l. / 35 l.

pompa detergentu

1x 32W - 0,8 l/min

ciśnienie pompy detergentu
zbiornik na detergent

3,5 bar

system opróżniania

wąż Ø 28 mm

wymiary/waga urządzenia

62x51x85 cm / 19 kg

11 l.

• profesjonalna blokada
zbiornika
• odporny
na uderzenia wózek
• system zasysania
z chłodzeniem typu by-pass

90 mm

Odkurzacze sucho mokro
Solaris IF

profesjonalna blokada
zbiornika

szybkozłącze na wąż
zewnętrzny zbiornik
na detergent
zbiornik ze stali
nierdzewnej
odporny na uderzenia wózek

Standardowe akcesoria:
6.205.0129 ø 40
6.205.0132 ø 40

- 2,5 m

670 mm

640 mm

240 mm

5.209.0143 ø 40

• profesjonalna blokada
zbiornika
• systeme zasynia
z by-passem,
zawór przepełnieniowy

• wąż spustowy zbiornika

SOLARIS IF
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kod

8.221.0508

napięcie/długość przewodu

230V ~ 50Hz / 10 m

ilość/moc turbiny

2x/cicha dwuwentylatorowa turbina

moc turbiny

2200 (2400) W

podciśnienie

22 kPa/2240 mmH2O

przepływ powietrza

108 l/s

pojemność zbiornika/na zabrudzenia

78 l. / 35 l. / 48 l.

pompa detergentu

2x 48w - 0,7-1,2 l/min

ciśnienie pompy detergentu
zbiornik na detergent

5 bar

system opróżniania

wąż Ø 28mm

wymiary/waga urządzenia

62x51x96 cm / 29,5 kg

25 l.

• główny wyłącznik,
1 – 2 turbiny ssące,
1 – 2 pompki detergentu

90 mm

Odkurzacze przemysłowe
W przypadku gdy warunki i typ zabrudzeń
są ekstremalne i niebezpieczne to najlepszym
rozwiązaniem są odkurzacze z serii VLP.
Innowacyjne systemy filtrujące, możliwość
zbierania płynów, solidna konstrukcja
urządzeń oraz możliwość pracy w warunkach
niebezpiecznych i z niebezpiecznymi
materiałami wyznacza nowe standardy
w przemysłowym sektorze pod względem
usuwania wielu rodzajów zanieczyszczeń
oraz pozwala na spełnienie oczekiwań
użytkownika pod względem skuteczności
i wydajności urządzenia.

Dlaczego większa powierzchnia filtrowania
nie wpływa na lepsze działanie
urządzenia?
W przemyśle oczekiwania odnośnie
wydajności, wytrzymałości i rentowności
ciągle rosną. Idealny odkurzacz powinien być
urządzeniem filtrującym każdy rodzaj
zanieczyszczenia, poza tym powinien
długo pracować bez konieczności wymiany
filtrów i innych prac konserwacyjnych.
Ważniejszy jest fakt, aby jak najlepiej
sprostać tym oczekiwaniom
niż sposób, w jaki to osiągniemy.
Jednym z takich przesłanek
jest to, że zbędne jest stosowanie
dużego filtra skoro będzie on często
zapychać się i konieczna będzie
przerwa w pracy aby go wyczyścić.
W naszych urządzeniach stosujemy najlepszą metodę
zapobiegającą takim sytuacjom. Nieważne jak duży filtr jest
zainstalowany tylko ważne jest to jak długo może pracować
odkurzacz bez konieczności wymiany filtra - i właśnie w tym
zagadnieniu jesteśmy najlepsi…

Kiedy potrzebne jest więcej przepływu
powietrza a kiedy więcej podciśnienia?
Przepływ powietrza pomaga w transporcie zanieczyszczeń
poprzez długie rury ssące. Im dłuższy wąż, tym większy
przepływ powietrza wskazany. Jeśli mamy do czynienia
z lekkimi zabrudzeniami to wskazane jest mniejsze
podciśnienie: prędkość powietrza na wlocie będzie niższa,
natomiast przy zetknięciu się z filtrem będzie ona większa.
W przypadku gdy odpady mają określoną wagę, podciśnienie
jest bardziej ważne niż przepływ powietrza, ponieważ
ma ono wpływ na pokonanie sił grawitacji.
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Co to są bezpieczne odkurzacze?
Pod pojęciem bezpiecznego odkurzania kryje się produkt
posiadający odpowiedni atest (nie tylko filtr ale całe
urządzenie) zgodny z najbardziej rygorystycznymi
wymogami europejskimi związanymi z zasadami
zbierania zanieczyszczeń groźnych dla zdrowia człowieka.
Zanieczyszczenia te są podzielone na dwie grupy:
niebezpieczne odpady i wybuchowe odpady.
Te pierwsze dzielą się na: pyły z OEL i rakotwórcze pyły
(na przykład azbest, środki konserwujące drewno i nawozy).
Odpady wybuchowe
to m. in. pyły drzewne, opiłki aluminium i mąka.

Odkurzacze przemysłowe
Cyklonowy system odkurzania
(zastrzeżony)

Pyły i kurze dostają się stycznie do środka komory
filtracyjnej i zaczynają szybko obracać się dzięki
siłom odśrodkowym i grawitacji, brud opada na dno
do pojemnika na odpady. Aby opóźnić kontakt pyłów
z filtrem wewnątrz komory znajduje się cylindryczna ochrona
z otworami na górze. Wewnątrz całkowicie otwartej
powierzchni na dole pojemnika prędkość powietrza
skierowanego na filtr jest bardzo niska. Skuteczność działania
tego systemu polega na tym, że wewnątrz pojemnika
nie wytwarza się zasysanie w centralnej części,
w przeciwieństwie do urządzeń innych firm, gdzie powstaje
stożkowy wir zasysający. Nasz system gwarantuje długą pracę
odkurzacza bez konieczności częstego czyszczenia filtra.

Pneumatyczny otrząsacz filtra
(zastrzeżony)

Za pomocą selektora przepływ powietrza
jest zmieniany w taki sposób, aby uruchomić
wewnętrzny młotek pneumatyczny,
który otrzepuje filtr i czyści
go całkowicie.
Dzięki temu
nie ma potrzeby
wyjmowania filtra
z odkurzacza.

Antystatyczne urządzenia i akcesoria

Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów
do produkcji nasze urządzenia są bezpieczne
pod względem antystatycznym.

Certyfikat ATEX

Urządzenie może bezpiecznie pracować na obszarach
niebezpiecznych (strefa ATEX 2 lub 22) gdzie istnieje
ryzyko wybuchu. Odkurzacz spełnia wszystkie wymogi
europejskie dotyczące bezpieczeństwa pracy
w strefach niebezpiecznych. Ważnym faktem jest to, że certyfikat ten
pozwala na zainstalowanie urządzenia na obszarze niebezpiecznym
a nie na zbieranie niebezpiecznych odpadów.

Certyfikat 22

Wszystkie maszyny spełniają wymogi europejskie
(nie tylko ich pewne komponenty lub akcesoria)
i normy mówiące o zastosowaniu i warunkach,
w jakich pracują. Jeśli chodzi o certyfikat 22
- oznacza on, że odkurzacz spełnia wymogi
certyfikatu ATEX oraz strefy 22 a także to,
że urządzenie może zbierać niebezpieczne
substancje.

Automatyczne
odprowadzanie
płynów
Gdy otrząsacz
filtra jest
wyłączony, selektor
kieruje przepływ

powietrza
do pojemnika i wytwarza
w nim ciśnienie,
które wypycha
nagromadzone płyny
poprzez mały kranik
znajdujący
się na dole pojemnika.
Z opcjonalną
zintegrowaną
pompą drenaż
odbywa się przez
cały czas pracy
urządzenia. Dzięki
tej opcji można
również
odprowadzić
odpady,
które nie będą
wychwycone przez pompę.

37

Type of explosive atmospheres
G (gas): mixture of gas/air, steam/air or fog/air - area 0,1 and 2
D (dust): mixture of dust/air - area 20,21 and 2

Kompresor

Do uruchomienia urządzenia potrzeba
tylko kompresora. Bez konieczności stosowania
zasilania elektrycznego odkurzacz może pracować
na obszarach niebezpiecznych.
Wersja z kompresorem jest tańsza
od tego z zasilaniem elektrycznym.

*OEL limit ryzyka eksplozji (wyrażona w mg/m3)
jest to specyfikacja max. koncentracji pyłów
na czyszczonej powierzchni, nie zależy od ludzi.
Im mnijeszy OEL tym pył jest bardziej niebezpieczny.

Odkurzacze przemysłowe
Nazewnictwo
S = turbina szczotkowa
D = turbina indukcyjna
P = turbina pneumatyczna

77 = poj. zbiornika

2 = liczba
silników

V = zbiornik malowany
X = zbiornik ze stali nierdzewnej

S = otrząsacz filtra

moc

podciśnienie

przepływ powietrza

pojemność zbiornika

głośność pracy

powierzchnia filtracji

pakowanie

waga

waga

ilość na palecie

DMX80 1-22
DTX 80 1-30

napięcie

model

H = klasa filtra

SMV50 2-24 SM
SMX50 2-24

SMV77 2-24
SMX77 2-24
SMV77 3-36
SMX77 3-36

kod

24 x 100 = 2400W

SMX 77 2-24 SH

M = jednofazowy
T = trójfazowy

V~Hz (Ph)

W

kPa

l/s

l

dB(A)

cm²

cm L x l x H

kg

lbs

n°

0.056.0001

SMV77 2-24

230 V~50 Hz (1Ph)

2000

24 kPa

108 l/s

77 l.

74 dB(A)

4300 cm²

70x91x141

66

145,5

1

0.056.0002

SMX77 2-24

230 V~50 Hz (1Ph)

2000

24 kPa

108 l/s

77 l.

74 dB(A)

4300 cm²

70x91x141

66

145,5

1

0.056.0003

SMV77 3-36

230 V~50 Hz (1Ph)

3000

24 kPa

162 l/s

77 l.

76 dB(A)

4300 cm²

70x91x141

67

147,7

1

0.056.0004

SMX77 3-36

230 V~50 Hz (1Ph)

3000

24 kPa

162 l/s

77 l.

76 dB(A)

4300 cm²

70x91x141

67

147,7

1

0.044.0201

SMV50 2-24 SM

230 V~50 Hz (1Ph)

2400

22.6 kPa

83 l/s

50 l.

<70 dB(A)

15000 cm²

70x90x151

79,6

175,4

1

0.044.0102

SMX50 2-24

230 V~50 Hz (1Ph)

2400

22.6 kPa

83 l/s

50 l.

<70 dB(A)

15000 cm²

70x90x151

79,6

175,4

1
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Odkurzacze przemysłowe

przepływ powietrza

pojemność zbiornika

głośność pracy

powierzchnia filtracji

pakowanie

waga

waga

ilość na palecie

DTX70 1-30 Ex TYPE22

podciśnienie

model

DTX50 1-30 Ex TYPE22

moc

kod

DTX100 1-30

napięcie

DTX70 1-30 SH

V~Hz (Ph)

W

kPa

l/s

l

dB(A)

cm²

cm L x l x H

kg

lbs

n°

0.045.0031

DMX 80 1-22

230 V~50 Hz

2200

32 kPa

97 l/s

80

<74 dB(A)

4300 cm²

50x50x140

80

176

1

0.045.0032

DTX 80 1-30

400 V~50 Hz (3Ph)

3000

32 kPa

97 l/s

80

<74 dB(A)

4300 cm²

50x50x140

85

187

1

0.045.0203

DTV70 1-30 SH

400 V~50 Hz (3Ph)

3000

31.4 kPa

89 l/s

70 l.

<74 dB(A)

12000 cm²

70x90x202

141,4

311,7

1

0.045.0004

DTX100 1-30

400 V~50 Hz (3Ph)

3000

31.4 kPa

89 l/s

100 l.

<74 dB(A)

15000 cm²

70x90x202

141,4

311,7

1

0.045.0219

DTX50 1-30 Ex TYPE 22

400 V~50 Hz (3Ph)

2600

22.6 kPa

89 l/s

50 l.

<74 dB(A)

15000 cm²

70x90x152

103

227,1

1

0.045.0217

DTX70 1-30 Ex TYPE 22

400 V~50 Hz (3Ph)

2600

31.4 kPa

89 l/s

70 l.

<74 dB(A)

24000 cm²

70x90x202

141,4

311,7

1
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Odkurzacze przemysłowe
DMX80
DTX80
Profesjonalne
zamknięcie

wąż spustowy
(Manualny)

zbiornik
z nierdzewnej stali

turbina indukcyjna

Standardowe
Akcesoria:
stalowa rama
malowana
obudowa turbin

Flexible hose ø 40 - 3 m

code 5.209.0159

250 mm

Flat lance ø 40
code 3.754.0048

kółka sterujące z hamulcem

Opcje:
Filtr zmywalny poliestrowy
5.212.0021

Kit 6.205.0115

670 mm

Zestaw rur
ø 40

• IP 65 silnik indukcyjny

• pływak, elaktrostaytyczne
zabiepieczenie

• wąż spustowy

Szczotka okrągła ø 40
Uchwyt akcesoria ø 40
Szczotka do podłogi
Ssawa na mokro
Ssawa do dywanów
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DMX80 1-22

DTX80 1-30

kod

0.045.0031

0.045.0032

ilość i typ turbiny

2200

3000

podciśnienie

1x induction

1x induction

podciśnienie

32 kPa (3200 mm H2O)

32 kPa (3200 mm H2O)

siła ssąca

97 l/s

97 l/s

pojemnośc zb/ na zanieczyszczenia/na wodę

80/36/49 lt

80/36/49 lt

hałas poziom

74 dB(A)

74 dB(A)

napięcie

230 V~50 Hz (1Ph)

400 V~50 Hz (3Ph)

powierzchnia filtracji

4300 cm²

4300 cm²

pojemność filtracji
długość przewodu zasilania

5 µm

5 µm

10 m

10 m

wymiar i waga

50x50x140cm/80Kg -176 lbs

50x50x140cm/85Kg -187 lbs

640 mm

400 mm

400 mm
400 mm
400 mm

Szorowarki jednotarczowe

Najważniejsze cechy szorowarki
Aby wybrać odpowiednie urządzenie należy wziąć
pod uwagę następujące parametry: wagę (docisk szczotki),
powierzchnię czyszczoną, ilość obrotów szczotki
w ciągu minuty, typ konstrukcji silnika oraz rodzaj napędu.
Ogólnie mówiąc, im mniejsza prędkość z jaką obraca się szczotka,
tym lepszy docisk szczotki do powierzchni czyszczonej
i w konsekwencji lepsza skuteczność pracy urządzenia.
Wraz ze wzrostem obrotów szczotki zmniejsza się docisk szczotki
do powierzchni czyszczonej.
Możliwość stosowania różnych akcesoriów, dostosowanie obrotów
szczotki i mocy silnika pozwalają na pracę urządzenia na wielu
różnych powierzchniach: od ścierania trudnych zabrudzeń
do polerowania i szlifowania itp. Urządzenie może być również
stosowane do czyszczenia dywanów, wykładzin a także
do piaskowania.

Jak moc jest konieczna?
Nie ma ustalonej reguły co do wskazanej mocy urządzenia.
Ważne jest aby pamiętać, że im bardziej zabrudzona powierzchnia
czyszczona, tym większa moc potrzebna do pracy maszyny.
Inaczej mówiąc urządzenie o większej mocy silnika poradzi sobie
z powierzchnią o wysokim stopniu zabrudzenia.
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Moc to tylko jeden
z ważnych parametrów urządzenia ....
Oprócz
mocy i prostej konstrukcji
urządzenia bardzo
ważnym elementem
jest kontrola maszyny
podczas pracy.
Tylko najlepsze
surowce stosowane
w produkcji urządzenia
oraz odpowiednie
rozłożenie wagi
pozwalają
na ergonomiczną
i najbardziej
efektywną pracę.

Odkurzacze przemysłowe
• Przekładnia planetarna:

Przekładnia urządzenia zapewnia
to odpowiednią moc, pracę i żywotność.

• Pasek:

Gdy silnik osiąga ponad 1000 obrotów
na minutę tarcie elementów zmniejsza się
i technicznie najlepszym rozwiązaniem
jest zastosowanie paska transmisji
ponieważ redukuje on wytwarzane wibracje.

• Prędkość pracy szczotek:

RPM - wartość podaje ilość obrotów szczotki
w ciągu jednej minuty.

• System zasysania:

Podczas pracy na wysokich obrotach
małe pyły i kurze są zbierane do pojemnika
na odpady. Proces ten zapobiega
rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

Nazewnictwo:
SDM = Single Disc Machine

• Regulacja docisku szczotki:

W celu uzyskania jak najlepszej pracy urządzenia
można regulować docisk szczotki.

RPM obroty (1/10)

SDM 35 G 15-100
W - silnika (1/10)
szerokość szorowania

•

•

•

•

•

•

•

SDM 45G 15-180

0.055.0204

430 - 17”

•

•

•

•

•

•

SDM 53G 15-180

0.055.0206

505 - 20”

•

•

•

•

•

•

SDM 45G 35-180

0.055.0207

430 - 17”
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•

polerowanie i szlifowanie

•

•

metoda Spray Spray

•

430 - 17”

piaskowanie cementu

szorowanie na mokro/ podstawowe mycie syntetycznych i nie wrażliwych posadzek PVC

330 - 13”

0.055.0203

szamponowanie dywanów

szorowanie na mokro / podstawowe mycie
kamienia płytek i lino (posadzki delikatne, wrażliwe)

0.055.0201

SDM 45G 15-130

krystalizacja

strypowanie posadzki syntetycznej (PVC)

strypowanie posadzki posadzki
typu korek (linoleum)

SDM 35G 15-100

kod

Ø szczotka

Aplikacja

piaskowanie drewna

transmisja: G = przekładnia B = pasek

•
•

•
•

•
•
•

•

Szorowarki jednotarczowe

LxlxH
cm

ilość na palecie

lbs

waga

Kg

waga

LxlxH
cm

pakowanie

g/cm2

pakowanie

RPM

waga
mm-inch

waga rączki

W

waga

model

nacisk na podłoże

kod

obroty

SDM 45/53

moc

SDM 35

Kg

lbs

n°

0.055.0201

SDM 35G 15-100

550

330 - 13"

154

36,7

38x13x109

5,50 12,12

42x38x25

19,50 42,99

24

0.055.0203

SDM 45G 15-130

1300

430 - 17"

154

40,8

38x14x114

6,80 14,99

56x46x31

41,00 90,38

16

0.055.0204

SDM 45G 15-180

1800

430 - 17"

154

41,3

38x14x114

6,80 14,99

56x46x31

42,00 92,59

16

0.055.0206

SDM 53G 15-180

1800

505 - 20"

154

34,9

38x14x114

6,80 14,99

56x46x31

48,00 105,82 12

0.055.0207

SDM 45G 35-180

1800

430 - 17"

350

44,3

38x14x114

6,80 14,99

56x46x31

46,50 102,51 16
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Odkurzacze przemysłowe
SDM 35 G
SDM 45 G
SDM 53 G

ergonomiczna rączka
ze sterowaniem

154
zbiornik
(opcja)

350
wytrzymałe połaczenia

Modei
SDM 45G 35-180

mocny,
bardzo cichy silnik

Akcesoria i szczotki
nie są w standardzie.

szczotka
(opcja)

Lista akcesorii
oferowanych dla maszyny
na stronach z akcesoriami.

Opcja:
0.955.0001-10 l
zbiornik na detergent
0.955.0002 system spray

• ergonomiczna rączka
ze sterowaniem

• przekładnia planetarna
pracująca w oleju
zapewniająca trwałość
oraz niski poziom hałasu.

SDM 35G 15-100

SDM 45G 15-130

SDM 45G 15-180

SDM 45G 35-180

SDM 53G 15-180

kod

0.055.0201

0.055.0203

0.055.0204

0.055.0207

0.055.0206

typ

niska prędkość

niska prędkość

niska prędkość

średnia prędkość

średnia prędkość

prędkość szczotki

154 RPM

154 RPM

154 RPM

350 RPM

154 RPM

szerokość szorowania

330 mm

430 mm

430 mm

430 mm

505 mm

napięcie

230V / 50HZ

230V / 50HZ

230V / 50HZ

230V / 50HZ

230V / 50HZ

moc

1000 W

1300 W

1800 W

1800 W

1800 W

przekładnia satelitarna

transmisja
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• wytrzymałe połączenia

nacisk szczotki

36,7 g/cm²

40,8 g/cm²

41,3 g/cm²

44,3 g/cm²

34,9 g/cm²

głośność pracy

54 dB(A)

54 dB(A)

54 dB(A)

56 dB(A)

54 dB(A)

długość kabla

10 m

12 m

15 m

15 m

15 m

wysokość podstawy

220 mm

280 mm

280 mm

280 mm

280 mm

wymiary/waga urządzenia

42x34x112 cm / 28 Kg

54,2x42,5x120 cm / 36Kg

54,2x42,5x120 cm / 37 Kg

54,2x42,5x120 cm / 38 Kg

62,5x50,5x120 cm / 41 Kg

Automaty myjące

Długoletnie doświadczenie
profesjonalistów zaowocowało
linią automatów myjących Lavor PRO:
łatwe w użyciu, skuteczne,
wytrzymałe, starannie
zaprojektowane
i wyprodukowane
z najlepszych materiałów.

Dlaczego szczotka cylindryczna?

Duża prędkość obrotów szczotki dla osiągnięcia
najlepszego efektu sprzątania, wysoka skuteczność
na powierzchniach betonowych, możliwość wykorzystania
urządzenia do zamiatania, kierunek obrotów szczotki współgra
z jazdą maszyny do przodu w modelach bez trakcji.

Dlaczego okrągła szczotka?

Długi czas kontaktu włosia szczotki z powierzchnią czyszczoną,
idealne rozwiązanie do silnych zabrudzeń - specjalne osadzenie
szczotki daje równomierny efekt czyszczenia, łatwość użycia
w modelach bez trakcji. Taki kształt szczotki ułatwia dostęp
do powierzchni położonych przy ścianach, poza tym kompaktowy
system myjący umieszczony niżej przy bokach urządzenia ułatwia
też dostęp do krawędzi.

Jak powinna być skonstruowana
ssawa zbierająca?

Kształt oraz materiał, z którego ssawa jest wykonana powinny
zapewniać idealne zbieranie płynów w każdych warunkach,
na przykład na powierzchniach betonowych albo
w przypadkach, gdzie trzeba wykonać gwałtowne skręty
urządzeniem. Ręczny system regulacji zapewnia idealne
osuszanie każdej powierzchni.
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Jak długo trwa proces ładowania baterii?

Trudno jest określić dokładny czas ładowania baterii i jak długo
urządzenie będzie pracować po ich naładowaniu.
Czas pracy urządzenia zależy od: powierzchni czyszczonej,
stopnia i rodzaju zabrudzenia, rodzaju używanych szczotek
oraz od sposobu pracy maszyny. Żywotność baterii składa się
z wielu cyklów ładowania (także niepełnych).

Automaty myjące
• Ilość szczotek:

W naszej ofercie znajdują
się urządzenia z jedną,
dwoma lub trzema
szczotkami.

• Ilość szczotek cylindrycznych:
Linia zmywarek do posadzek oferuje
urządzenia z jedną lub dwoma
szczotkami cylindrycznymi, które mogą
być stosowane do zamiatania.
W zależności od rodzaju włosia
zapewniają jak najlepsze efekty
procesu czyszczenia.

• Poruszanie się na małych obszarach:

Poruszanie się na małych obszarach:
Przestrzeń potrzebna do wykonania zwrotu jest
minimalna. Im mniejsza powierzchnia do wykonania
manewru, tym większa zwrotność maszyny potrzebna.
Nasze urządzenia pozwalają na wykonanie takiego skrętu na małej
powierzchni (wał napędowy przedniego koła znajduje się blisko
tylnego koła w modelach prowadzonych przez operatora
a w modelach samojezdnych znajduje się duży stopień skrętu).
Każdy model samojezdny wyposażony jest w automatyczny system
zmniejszający prędkość podczas skrętu a także podnosi
bezpieczeństwo pracy.

• Łatwy montaż szczotki cylindrycznej:
Montaż i demontaż szczotki cylindrycznej
nie wymaga stosowania narzędzi.
Czyszczenie szczotki jest łatwe i proste.

• Stały docisk szczotki:

Docisk szczotki jest cały czas kontrolowany
poprzez specjalny obciążnik, który dostosowuje się
do nierówności powierzchni czyszczonej.

• Równomierne czyszczenie:

Urządzenia z dwoma szczotkami wyposażone są
w specjalny pasek (przekładnię z elastycznym
złączem), który zapobiega powstawaniu wstrząsów
oraz zapewnia stałą prędkość pracy szczotek
(równe tempo pracy każdej
szczotki) w każdych warunkach.

• Elektrozawór:

Razem
z dozownikiem
detergentu zawór
cewkowy redukuje nadmierne zużycie środka
chemicznego. Zawór jest otwarty gdy urządzenie
pracuje, wyklucza to przypadkowy wyciek
detergentu po wyłączeniu maszyny.
System ten posiada łatwy w czyszczeniu filtr.

• Ochrona silnika ssącego:

Aby uniknąć zamoczenia silnika wszystkie urządzenia
posiadają: system antypieniący, filtry, system
dekantacyjny, czujniki poziomu płynów (które
wyłączają urządzenie gdy poziom płynów przekroczy
górny limit). Wszystkie te elementy zapewniają
najlepszą pracę urządzenia.

• Ochrona odkurzacza:

Problem wilgotności w naszych automatach myjących
został rozwiązany przez: urządzenie antypieniące,
filtry, strącanie piany i sensor poziomu wody.
(zatrzymanie zasysania wody kiedy jest zbyt wysoki
poziom. Te elementy pozwalają w bardzo dobry
sposób wydłużyć pracę odkurzacza.
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• Zintegrowany prostownik:

Niektóre modele wyposażone są
w zintegrowany prostownik do ładowania baterii.

• Zintegrowane baterie:

Standardowa zintegrowana bateria jest zbudowana
z zastosowaniem takich technologii, które
nie wymagają określenia szczególnych warunków
na temat miejsca ładowania. Można stosować
każdy rodzaj baterii niezależnie od technologii
ich wykonania.

• Licznik godzin pracy urządzenia:

Przydatny w kontrolowaniu czasu pracy urządzenia
i w zaplanowaniu przerw w pracy
do naładowania baterii.

• Wskaźnik naładowania baterii:

Wskazuje kiedy proces czyszczenia jest zakończony
(najpierw wyłącza szczotki a potem inne funkcje
urządzenia). Zapobiega uszkodzeniu i całkowitemu
rozładowaniu baterii.

• Eco energy system

Elektrozawór wody z opóźnienie podawania wody
i detergentu (automatyczny system dozowania chemii).

Automaty myjące
Nazewnictwo:
SCL = zmywarka
do posadzek

SCL Easy R 45 BT
R = styl/szerokość

ilość sztuk na palecie

V

n°

mm

mm

m2/h - ft2/h

l/gal

l/gal

LxlxH
cm / inc

kg

lbs

n°

Sprinter
Crystal Clean

230V/50HZ
230V/50HZ

1
1

290
290

320
320

1015-10925
1015-10925

2,8/0,74
2,8/0,74

5,6/1,48
5,6/1,48

116x40x36 / 46x16x14
116x40x36 / 46x16x14

19
20

42
42

10
15

8.511.0001

Multimatic 35E

230V/50HZ

1

350

420

1225-13185

15/3,97

16/4,23

72x47x62 / 29x18x24

41,4

91

6

8.518.0004

Quick 36E

230V/50HZ

1

360

460

1260-13562

11/2,91

12/3,17

81x56x80 / 32x22x32
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101

1

8.518.0003

Quick 36B

12V

1

360

460

1260-13562

11/2,91

12/3,17

81x56x80 / 32x22x32

65

143

1

8.524.3002

Speed 45E

230V/50HZ

1

450

800

1575-16952

25/6,61

28/7,39

106x50x88/42x20x35

73

161

1

8.524.0002

Speed 45B

24V

1

450

800

1575-16952

25/6,61

28/7,39

106x50x88/42x20x35

58

128

1

8.524.1002

Speed 45B

24V

1

450

800

1575-16952

25/6,61

28/7,39

106x50x88/42x20x35

58

128

1

8.515.3300

Free 45E

230V/50HZ

1

450

800

1800-19375

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

94

207

1

8.515.3302

Free 50E

230V/50HZ

1

500

800

2000-21527

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

96

211

1

8.515.1305

Free 45B

24V

1

450

800

1800-19375

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

99

218

1

8.515.0305

Free 45B

24V

1

450

800

1800-19375

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

163

359

1

kod

model

8.501.0501
8.501.0508
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opakowanie

waga

Midi-R

waga

Easy-R

pojemność na zabrudzenia

Next

pojemność pojemnika
na detergent

Free

maksymalna
wydajność robocza

Speed

szerokość ssawy tylnej

Quick

szerokość szorowania

Multimatic

szczotki

Crystal Clean

45 szerokość szorowania

zasilanie

Sprinter

E = elektryczna
B = bateryjna
BT = bateryjna z trakcją
CS = jednostka szorująco - zamiatająca

Easy = model

Automaty myjące

Comfort S-R

pojemność pojemnika
na detergent

pojemność na zabrudzenia

waga

waga

ilość sztuk na palecie

kod

model

V

n°

mm

mm

m2/h - ft2/h

l/gal

l/gal

LxlxH
cm / inc

kg

lbs

n°

8.515.1309

Free 45BT

24V

1

450

800

1800-19375

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

100

220

1

8.515.0309

Free 45BT

24V

1

450

800

1800-19375

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

164

362

1

8.515.1310

Free 50B

24V

1

500

800

2000-21527

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

101

222

1

8.515.0310

Free 50B

24V

1

500

800

2000-21527

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

165

364

1

8.515.1311

Free 50BT

24V

1

500

800

2000-21527

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

102

224

1

8.515.0311

Free 50BT

24V

1

500

800

2000-21527

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

166

366

1

8.525.3002

Next 50E

230V/50HZ

1

500

800

2000-21527

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

120

264

1

8.525.2003

Next 50B

24V

1

500

800

2000-21527

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

104

229

1

8.525.1205

Next 50BT

24V

1

500

800

2000-21527

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

114

251

1

8.525.4005

Next 50BT

24V

1

500

800

2000-21527

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

114

251

1

8.525.4006

Next 55BT

24V

1

550

800

2200-24210

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

120

264

1

8.525.1206

Next 55BT

24V

1

550

800

2200-24210

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

120

264

1

8.525.4007

Next 66BT

24V

2

660

800

2640-28416

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

130

186

1

8.525.1208

Next 66BTA

24V

2

660

800

2640-28416

55/14,52

65/17,17

111x61x103/44x24x41

133

193

1

8.516.0403

Easy-R 45BT

24V

1

450

800

2025-21796

67/17,70

77/20,35

143x76x127 / 56x30x50

125

275

1

8.516.0406

Easy-R 50BT

24V

1

500

800

2250-24218

67/17,70

77/20,35

143x76x127 / 56x30x50

128

282

1

8.516.0407

Easy-R 55BT

24V

2

550

800

2475-26640

67/17,70

77/20,35

143x76x127 / 56x30x50

131

289

1

8.516.0415

Easy-R 66BT

24V

2

660

800

2970-31968

67/17,70

77/20,35

143x76x127 / 56x30x50

140

308

1

8.517.0102

Midi-R 66BT

24V

2

660

900

3762-40493

88/23,25

91/24,04

156x82x128 / 61x33x51

183

403

1

8.517.0105

Midi-R 75BT

24V

2

750

900

4275-46015

88/23,25

91/24,04

156x82x128 / 61x33x51

183

403

1

8.515.0329

Hyper F 50BT

24V

1

500

800

2000-21527

44/11,63

50/13,21

121x58x121/48x23x48

102

224

1

8.516.0429

Hyper E 66BT

24V

2

660

800

2970-31968

67/17,70

77/20,35

143x76x127 / 56x30x50

109

240

1

8.517.0107

Hyper M 75BT

24V

2

750

900

4275-46015

88/23,25

91/24,04

156x82x128 / 61x33x51

183

403

1

8.574.2001

Comfort XS 75 essential

24V

2

750

900

3750-40364

110/29,06 130/34,34

152x97x154 / 59x39x61

220

484

1

8.574.3001

Comfort XS 75

24V

2

750

900

3750-40364

110/29,06 130/34,34

152x97x154 / 59x39x61

300

660

1

8.574.1001

Comfort XS 75 UP

24V

2

750

900

3750-40364

110/29,06 130/34,34

152x97x154 / 59x39x61

223

491

1

opakowanie

maksymalna
wydajność robocza

Comfort L

szerokość ssawy tylnej

Comfort M

szerokość szorowania

Comfort S-R CS

szczotki

Comfort XS

zasilanie

Hyper F - E - M

8.574.1002

Comfort XS 85 UP

24V

2

820

1000

6100-65660

110/29,06 130/34,34

152x97x154 / 59x39x61

233

513

1

8.575.0002

Comfort S-R 66

24V

2

660

900

4620-49729

140/36,99 150/39,63 200x118x171 / 79x46x67

325

716

1

8.575.0001

Comfort S-R 82

24V

2

820

1000

5740-61784

140/36,99 150/39,63 200x118x171 / 79x46x67

345

760

1

8.575.0005

Comfort S-R 75 Cs

24V

2

750

1000

5250-56510

140/36,99 150/39,63 200x118x171 / 79x46x67

410

904

1

8.578.0003

Comfort M87

36V

2

870

1110

6090-65552

200/52,84 210/55,48 200x118x171 / 79x46x67

432

952

1

8.578.0004

Comfort M102

36V

2

1020

1250

7140-76854

200/52,84 210/55,48 200x118x171 / 79x46x67

462

1018

1

8.572.0001

Comfort L102

36V

2

1020

1250

7140-76854

280/73,97 315/83,22 230x135x181 / 91x53x71

585

1289

1

8.572.0002

Comfort L122

36V

3

1220

1450

8540-91923

280/73,97 315/83,22 230x135x181 / 91x53x71

635

1400

1
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SCL Automaty myjące
Crystal Clean

Sprinter

ergonomiczna rączka

korek roztworu
detergentu

Standardowe Akcesoria:
290mm

6.505.0002
PP szczotka ø100

zbiornik na detergent

290mm

5.509.0394
Miękka szczotka ø100
6.505.0001
Ssawa

zbiornik na brudną wodę

320 mm

5.509.0007
podstawa
pod maszynę

odudowa wykonana
z podwójnego materiału
koła nie pozostawiające śladów

Możliwość obejrzenia
maszyny na stronie
www.youtube.com/lavorpro

4.012.0154
przewód zasilający 7,5 m
0.010.0012
4 x ml 100
skoncentrowanego detergentu

Akcesoria dodatkowe:
• Skoncentrowy detergent
64 x 100 ml
kod. 0.010.0014

• minimalna
wysokość pracy 200 mm

• podwójna ssawa

1 - silnik szczotki
2 - silnik odkurzacza
3 - przepływ detergentu

200 mm

4 - przepływ zabrudzeń
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CRYSTAL CLEAN

SPRINTER

kod

8.501.0508

8.501.0501

zasilanie

230V / 50 Hz

230V / 50HZ

szerokość szorowania/szerokość ssawy

290 / 320 mm

290 / 320 mm

wydajność

1015 m2/h

1015 m2/h

zbiornik na detergent

2,8 l / 0,74 gal

2,8 l / 0,74 gal

zbiornik na wodę brudną

5,6 l / 1,48 gal

5,6 l / 1,48 gal

trakcja

mechaniczny

mechaniczny

prędkość obrotowa/nacisk

1000 / 7 kg / 15,43 lbs

1000 / 7 kg / 15,43 lbs

moc silnika szczotek

200W

200W

głośność pracy
podciśnienie/moc turbiny

68

68 dB (A)

1428 mmH2O/800W

1428 mmH2O/800W

wymiary/waga urządzenia

37x35x113cm/13kg

37x35x113cm/13kg

SCL Automaty myjące
SCL Quick 36

składana rączka z przyciskami sterującymi

dźwignia podnoszenia
ssawy tylnej

szybka kontrolna

regulacja roztworu detergentu
zdejmowany pojemnik
na zabrudzenia

Standardowe Akcesoria:
4.508.1040
guma przednia ssawy

roztwór detergentu
otwór systemu odprowadzającego

ø360mm

5.511.1346 PP szczotka

537x50 mm

4.508.1041
guma tylna ssawy

590x50 mm

0.107.0050
bateria 12V - 55A C20
0.108.0045
Prostownik 12V - 6A

szczotka

0.108.0025 przewód elektryczny
podłączenia baterii

1,5 m

Akcesoria dodatkowe:
4.512.0068 przedłużacz
o długości 15 m
5.511.1411
szczotka miękka

• kompaktowa

składana rączka
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• wersja bateryjna
i kablowa; łatwy dostęp
do wnętrza urządzenia
• wybór rozprowadzenia
roztworu detergentu
(automatyczny z zaworem
solenoidowym);

• wybór rozprowadzenia
roztworu detergentu
(automatyczny z zaworem
solenoidowym);
• system
podnoszenia ssawy

QUICK 36E

QUICK 36B

kod

8.518.0004

8.518.0003

zasilanie

230V / 50hZ

12V

szerokość ssawy tylnej

360 / 460 mm

360 / 460 mm

maksymalna wydajność

1260 m2/h

1260 m2/h

pojemność pojemnika na detergent

11 l / 2,91 gal

11 l / 2,91 gal

pojemność pojemnika na odpady

12-13 l / 3,2 gal

12-13 l / 3,2 gal

trakcja

mechaniczna

mechaniczna

RPM/ docisk szczotki
moc silnika szczotki

130 / 18 kg / 40 lbs

150 / 18 kg / 40 lbs

370W

250W

system roztworu detergentu

mechaniczny/zawór solenoidowy

mechaniczny/zawór solenoidowy

podciśnienie/silnik ssący

850 mmH2O/400W

650 mmH2O/250W

wymiary/waga urządzenia

120x43x97cm / 38kg

120x43x97cm/38kg + 19kg baterii

ø360mm

5.511.1412 szczotka
średnia ścierająca

ø360mm

5.511.1413
szczotka twarda

ø360mm

uchwyt
na pad
pad

SCL Automaty myjące
Speed 45
regulowana rączka

zbiornik owdu brudnej
z możliwością inspekcji
zbiornik wody
czystej

wąż spustowy wody brudnej
z regulowanym przepływem
wskaźnik
poziomu wody czystej

Standardowe akcesoria:
ø430 mm

5.511.1688 PP szczotka
4.508.0468
guma przednia ssawy

prosty sposób
otwierania zbiornika

830 mm

4.508.0467
guma tylna ssawy

870 mm

0.107.0061
bateria 12V - 50Ah C5
0.108.0042
Prostownik 24V - 10A
0.108.0025 przewód
elektryczny podłączenia baterii

szczotka

1,5 m

Akcesoria dodatkowe:
4.512.0068 - przedłużacz
o długości 15 m

• filtr wody czystej
• elektrozawór
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• panel kontrolny
• licznik godzin pracy opcja
(45E code 3.403.0178)
(45B code 5.511.1714)
• system dozowania chemii
pod zapytanie (tylko 45B)

• komora baterii
• zbiornik wody brudnej

5.511.1711
szczotka miękka

ø430mm

5.511.1712 szczotka
średnia ścierająca

ø430mm

5.511.1713
szczotka twarda

ø430mm

5.511.1095
uchwyt
na pad
pad

SPEED 45E

SPEED 45B

kod

8.524.3002

8.524.0002

zasilanie

230V / 50 Hz

24V DC (2x12V 55Ah

szerokość ssawy tylnej

450 / 800 mm

450 / 800 mm

maksymalna wydajność

1575 m²/h

1575 m²/h

pojemność pojemnika na detergent

25 l / 6,61 gal

25 l / 6,61 gal

pojemność pojemnika na odpady

25-28 l / 6,61 gal

25-28 l / 6,61 gal

trakcja

mechaniczna

mechaniczna

RPM/ docisk szczotki
moc silnika szczotki

140 / 25 kg

150 / 25 kg

550W

400W

system roztworu detergentu

mechaniczny/zawór solenoidowy

mechaniczny/zawór solenoidowy

podciśnienie/silnik ssący

400W

370W

wymiary/waga urządzenia

106x50x88cm / 65kg

106x50x88cm / 50kg

SCL Automaty myjące
SCL Compact Free
filtr i pływak
panel kontrolny:
system bezpieczeństwa

pojemnik na zabrudzenia

pojemnik na detergent

wskaźnik niskiego poziomu
naładowania baterii: stopniowe
zatrzymanie pracy szczotki,
silnika ssącego i trakcji

Standardowe akcesoria:
PP szczotka
ssawa
2 x 0.107.0030
baterie 12V - 110A C20
0.108.0042
prostownik

osłona szczotki

220/240V-24V-12A

0.108.0025
przewód elektryczny
podłączenia baterii

1,5 m

Akcesoria dodatkowe:
wersja bez baterii żelowych
na zamówienie
8.515.1305 Free 45B
8.515.1310 Free 50B
8.515.1309 Free 45BT
8.515.1311 Free 50BT
szczotki

• wysoka skuteczność
na każdej powierzchni
dzięki ssawie
w kształcie „V”
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• łatwy dostęp
do wnętrza urządzenia

• regulacja
roztworu detergentu

uchwyt
na pad
pad

FREE 45E

FREE 50E

FREE 45B

FREE 50B

FREE 45BT

FREE 50BT

kod

8.515.3300

8.515.3302

8.515.0305

8.515.0310

8.515.0309

8.515.0311

zasilanie

230V

230V

24V

24V

24V

24V

szerokość ssawy tylnej

450 / 800 mm

500 / 800 mm

450 / 800 mm

500 / 800 mm

450 / 800 mm

500 / 800 mm

maksymalna wydajność

1800 m2/h

2000 m2/h

1800 m2/h

2000 m2/h

1800 m2/h

2000 m2/h

pojemność pojemnika na detergent 44 l / 11,63 gal

44 l / 11,63 gal

44 l / 11,63 gal

44 l / 11,63 gal

44 l / 11,63 gal

44 l / 11,63 gal

pojemność pojemnika na odpady

50-60 l / 13,21-16 gal

50-60 l/13,21-16 gal

50-60 l/13,21-16 gal

50-60 l/13,21-16 gal

50-60 l/13,21-16 gal

50-60 l/13,21-16 gal

trakcja

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

automatyczna

automatyczna

RPM/ docisk szczotki

150/18 kg / 39,69 lbs

150/20 kg / 44,10 lbs

150/18 kg / 39,69 lbs

150/20 kg / 44,10 lbs

150/18 kg / 39,69 lbs

150/20 kg/44,10 lbs

moc silnika szczotki

550W

550W

250W

250W

250W

250W

system roztworu detergentu

mechaniczna/ręczna

mechaniczna/ręczna

mechaniczna/ręczna

mechaniczna/ręczna

mechaniczna/ręczna

mechaniczna/ręczna

podciśnienie/silnik ssący

1700mmH2O/1000W

1700mmH2O/1000W

1280mmH2O/480W

1280mmH2O/480W

1280mmH2O/480W

1280mmH2O/480W

wymiary/waga urządzenia

116x46x98cm / 80kg

116x51x98cm / 82kg

116x46x98cm / 85kg

116x51x98cm / 87kg

116x46x98cm / 86kg

116x51x98cm / 88kg

SCL Automaty myjące
SCL Easy-R

łatwy w obsłudze
panel kontrolny

SCL 45/50

SCL 55/60

korek pojemnika
na roztwór detergentu

pojemnik na zabrudzenia

filtr roztworu detergentu
pojemnik
na roztwór detergentu

samopodnosząca się szczotka

Standardowe akcesoria:
PP szczotki
ssawa

6.505.0012
koła o wysokim mocowaniu
szczotki

uchwyt
na pad

• łatwa regulacja

ssawy tylnej
bez potrzeby użycia
narzędzi; ruchoma ssawa
odporna na wstrząsy
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• łatwy w obsłudze panel kontrolny:

ustawienia prędkości,
przyciski wyboru funkcji szorowania
i zbierania zabrudzeń,
wskaźnik naładowania baterii,
wyłącznik główny

• hamulce na kółkach,
koła nie pozostawiające
śladów

pad

baterie

EASY-R 45BT

EASY-R 50BT

EASY-R 55 BT

EASY-R 66 BT

kod

8.516.0303

8.516.0306

8.516.0307

8.516.0315

zasilanie

24V

24V

24V

24V

szerokość ssawy tylnej

450 / 800 mm

500 / 800 mm

550 / 800 mm

660 / 800 mm

maksymalna wydajność

4,5 km/h - 2025 m2/h

4,5 km/h - 2250 m2/h

4,5 km/h - 2475 m2/h

4,5 km/h - 2970 m2/h

pojemność pojemnika na detergent

67 l / 17,70 gal

67 l / 17,70 gal

67 l / 17,70 gal

67 l / 17,70 gal

pojemność pojemnika na odpady

77-95 l / 20,35-25 gal

77-95 l / 20,35-25 gal

77-95 l / 20,35-25 gal

77-95 l / 20,35-25 gal

trakcja

automatyczny / 200W

automatyczny / 200W

automatyczny / 200W

automatyczny / 200W

RPM/ docisk szczotki
moc silnika szczotki

150 - 35 kg/77,16 lbs

150 - 37 kg/81,57 lbs

150 - 43,5 kg/95,9 lbs

150 - 43,5 kg/95,9 lbs

600W

600W

600W

600W

system roztworu detergentu

mechaniczny/zawór solenoidowy

mechaniczny/zawór solenoidowy

mechaniczny/zawór solenoidowy

mechaniczny/zawór solenoidowy

podciśnienie/silnik ssący

1280mmH2O / 480W

1280mmH2O / 480W

1280mmH2O / 480W

1280mmH2O / 480W

wymiary/waga urządzenia

129x56x102cm/94kg

132x56x102cm/97kg

132x61x102cm/100kg

132x73x102cm/109kg

SCL Automaty myjące
SCL Midi-R

łatwy w użyciu
panel kontrolny

pojemnik
na zabrudzenia

pokrywa do zbiornika z roztworem

zbiornik z roztworem

Standardowe akcesoria:

ssawa

polipropylenowe szczotki

bezpośredni hamulec na koło

samopodnosząca się szczotka

pasek do ssawy

Opcja:
bateria

szczotki

uchwyt
na pady
pad

• filtr do roztworu
• przykrywka do roztworu
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• łatwy w obsłudze panel kontrolny:
ustawienia prędkości, przycisk
wyboru funkcji szorowania
i zbierania zabrudzeń,
wskaźnik naładowania baterii,
włącznik główny

• łatwy dostęp
do baterii bez narzędzi

baterie

0.108.0002
ładowarka
do baterii

MIDI-R 66BT

MIDI-R 75BT

kod

8.517.0102

8.517.0105

zasilanie

24V

24V

szerokość szorowania/szerokość ssawy

660 / 900 mm

750 / 900 mm

maksymalna prędkość / wydajność

5,7 km/h - 3762 m2/h

5,7 km/h - 4275 m2/h

pojemność pojemnika na detergent

88 l / 23,25 gal

88 l / 23,25 gal

pojemność zbiornika na odpady

91-95 l / 24,04-25 gal

91-95 l / 24,04-25 gal

silnik trakcji

automatyczny / 300W

automatyczny / 300W

RPM - docisk szczotki
moc silnika szczotki  

150 - 43,5kg/95,9lb

150 - 43,5kg/95,9lb

1000W

1000W

system roztworu detergentu mechaniczny

zawór solenoidowy mechaniczny

zawór solenoidowy mechaniczny

podciśnienie/silnik ssący

1733mmH2O / 550W

1733mmH2O / 550W

wymiary/waga urządzenia

133x73x117cm/153kg

133x80x117cm/153kg

SCL Automaty myjące

pokrywa i filtr pojemnika

SCL Comfort XS Essential 75
SCL Comfort XS UP 75/82
zdejmowany
panel kontrolny

fotel dla operatora z czujnikiem

regulator
roztworu detergentu

pojemnik na zabrudzenia

pojemnik na detergent

pedał gazu

przednie koła
o niezależnym napędzie

koła
nie pozostawiające śladów

Standardowe akcesoria:
PP szczotki
ssawa

Standardowe akcesoria:
szczotki

uchwyt
na pad
pad

• miejsce na baterie
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• mechaniczne
opuszczanie
ssawy i szczotki
• tylko w modelu
Comfort XS Essential 75

• elektroniczne

baterie
kwasowe,
żelowe

opuszczanie ssawy
• elektroniczne
opuszczanie szczotek
Comfort XS UP 75/82

0.108.0002
prostownik

COMFORT XS ES 75

COMFORT XS 75 UP

COMFORT XS 82 UP

kod

8.574.0001

8.574.1001

8.574.0001

zasilanie

24V

24V

24V

szerokość ssawy tylnej

750 / 900 mm

750 / 900 mm

820 / 1000 mm

maksymalna wydajność

5 km/h - 3750 m2/h

5 km/h - 3750 m2/h

5 km/h - 4100 m2/h

pojemność pojemnika na detergent

110 l / 29,06 gal

110 l

110 l

pojemność pojemnika na odpady

130-155l/34,35-41gal

130-155l

130-155l

silnik trakcji

przednie koło / 600W

przednie koło / 600W

przednie koło / 600W

RPM/ docisk szczotki
moc silnika szczotki

150 - 50 kg/110lb

150 - 50 kg

150 - 50 kg

1000W

1000W

1000W

max. stopień nachylenia z pustym/pełnym zbiornikiem

13 / 10%

13 / 10%

13 / 10%

podciśnienie/silnik ssący

1734mmH2O / 480W

1734mmH2O / 480W

1734mmH2O / 480W

wymiary/waga urządzenia

146x81x138cm/168kg

146x81x138cm/168kg

146x81x138cm/175kg

SCL Automaty myjące
SCL Comfort M

okienko kontrolne

łatwy w obsłudze
panel kontrolny
łatwy dostęp
do elementów
elektronicznych

pojemnik na odpady
pojemnik
na roztwór detergentu

regulator dozowania
roztworu detergentu

pedał gazu
automatyczny system
podnoszący ssawę
tylną podczas jazdy
do tyłu

przednie koło trakcyjne

Standardowe akcesoria:
PP szczotki
ssawa

Standardowe akcesoria:
szczotki

uchwyt
na pad
pad

• pojemnik na roztwór
detergentu z dużym
otworem i korkiem
zabezpieczającym
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• samopodnoszące się
szczotki

• duża pojemność
zbiorników i długa
wytrzymałość baterii

baterie
kwasowe,
żelowe
0.108.0003

prostownik
+ karta
magnetyczna

COMFORT M87

COMFORT M102

kod

8.578.0003

8.578.0004

zasilanie

36V

36V

szerokość ssawy tylnej

870 / 1110 mm

1020 / 1250 mm

maksymalna prędkość/wydajność

7 km/h - 6090m2/h

7 km/h - 7140m2/h

pojemność pojemnika na detergent

200 l / 52,84 gal

200 l / 52,84 gal

pojemność pojemnika na odpady

210-240l/55,5-63,4gal

210-240l/55,5-63,4gal

silnik trakcji

przednie koło / 900W

przednie koło / 900W

RPM/ docisk szczotki
moc silnika szczotki

150 - 90 kg/198lb

150 - 120 kg/264lb

1500W

1500W

max. stopień nachylenia z pustym/pełnym zbiornikiem

10 / 8%

10 / 8%

podciśnienie/silnik ssący

1800mmH2O / 600W

1800mmH2O / 600W

wymiary/waga urządzenia

190x96x145cm/345kg

190x112x145cm/375kg

Zamiatarki

zbiornik na odpady

max wydajność

opakowanie

waga z opakowaniem

waga z opakowaniem

liczba sztuk na palecie

mm / inc

mm / inc

lt/gal

m2 / foot2

LxlxH
cm / inc

kg

lbs

n°

ręczna
mechaniczna

500/19,68
510/20,08

700/27,56
680/26,77

-

40/10,58
45/11,89

1500/16146
2620/28201

79x76x46/31x29x18
126x63x85/50x25x34

25
78

55
172

5
1

silnik benzynowy mechaniczna

1

0.061.0003 SWL 900 ET
0.061.0004 SWL 900 ST
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trakcja

szczotka główna + 2
szczotki boczne

0.061.0002 SWL 700 ST

SWL 900 ST

mm / inc

model

0.042.0101 BSW 651 M
0.061.0001 SWL 700 ET

SWL 900 ET

szczotka główna + 1
szczotka boczna

kod

SWL 700 ST

szerokość szczotki głównej

SWL 700 ET

typ

BSW 651 M

ręczny
elektryczny

510/20,08

680/26,77

-

45/11,89

2620/28201

126x63x85/50x25x34

77

169

mechaniczna

710/27,95

880/34,64

-

60/15,85

3700/39826

126x83x85/50x33x34

89

196

1

silnik benzynowy mechaniczna

710/27,95

880/34,64

-

60/15,85

3700/39826

126x83x85/50x33x34

97

213

1

elektryczny

Zamiatarki

max wydajność

opakowanie

mm / inc

lt/gal

m2 / foot2

LxlxH
cm / inc

liczba sztuk na palecie

zbiornik na odpady

mm / inc

waga z opakowaniem

szczotka główna + 2
szczotki boczne

mm / inc

waga z opakowaniem

szczotka główna + 1
szczotka boczna

model

SWL R 1000 ET Bin-Up
SWL R 1000 ST Bin-Up

szerokość szczotki głównej

kod

trakcja

SWL R 1000 ET
SWL R 1000 ST

typ

SWL R 850 ET

kg

lbs

n°

0.061.0005 SWL R 850 ET

elektryczny

hydrauliczna

650/25,59

850/33,46

-

55/14,53

4900/52743

115x80x120/45x31x47

186

409

1

0.061.0006 SWL R 1000 ET

elektryczny

hydrauliczna

700/27,56

920/36,22

1230/48,42

62/16,38

6200/66735

143x91x114/56x36x45

260

572

1

silnik benzynowy hydrauliczna
elektryczny
hydrauliczna

700/27,56

920/36,22

1230/48,42

62/16,38

8280/89124

143x91x114/56x36x45

300

660

1

0.061.0008 SWL R 1000 ET BINUP

700/27,56

920/36,22

1230/48,42

62/16,38

6200/66735

163x91x114/66x36x45

310

682

1

0.061.0009 SWL R 1000 ST BINUP

silnik benzynowy hydrauliczna

700/27,56

920/36,22

1230/48,42

62/16,38

8280/89124

163x91x114/66x36x45

350

770

1

0.061.0007 SWL R 1000 ST
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Zamiatarki
SWL R 850 ET
światło
prosty sposób sterowania

odporna
na uderzenia struktura

system zasysania

duża powierzchnia
filtracji
ELEKTRYCZNY
otrząsacz

stalowa rama

duży zbiornik
na zanieczyszczenia
system odpylania
Honda
motor type 4 Hp gasoline tank 3,6 lt.

Standardowe akcesoria:
0.961.0010 PP
0.961.0006 PP
0.961.0003 x 5
filtr papierowy 14 µm

Akcesoria dodatkowe:
bateria

prostownik

• odporna obudowa,
duży zbiornik, idealny
balans między wielkością,
a rezultatem czyszczenia
łatwy sposób zmiany
kierunku

• duża powierzchnia
filtracji 5 filtrów typu
cartridge z elektrycznym
otrząsaczem

SWL R 850 ET
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kod

0.061.0005

główna szczotka

650mm / 25,59 inc

główna szczotka + boczna

850mm / 33,46 inc

zbiornik

55 lt / 14,53 gal

wydajność

4900m2/h-52743 ft2

trakcja/nachylenie

przednie koła / 14%

maksymalna szybkość

5,8km/h-3,60mile/h

typ silnika

12V / 1670 W (5 motors)

powierzchnia filtracji

4 m2 / 43,06 ft2

nacisk szczotek
elektryczny otrząsacz

regulowany
elektryczny

wymiary / waga urządzenia

115x80x120cm/186 kg

• szybki sposób
demontażu szczotki
głównej bez śrub

Generatory pary

GV jest najlepszym rozwiązaniem,
aby wyczyścić i usunąć tłuste zabrudzenia
w każdym obiekcie lub z każdej powierzchni
w łatwy, ekologiczny i skuteczny sposób.
Linia GV składa się z generatorów elektrycznych wytwarzających
parę o ciśnieniu 10 atmosfer i temperaturze 180oC. Świetnie
sprawdza się w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym,
w mleczarstwie, piekarnictwie a także w sektorze budowlanym.

Najważniejsze parametry:
temperatura, wytwarzanie pary i ciśnienie:
Ważnym czynnikiem jest związek pomiędzy ciśnieniem pary
a temperaturą. Każda wartość ciśnienia ma przypisaną odpowiednią
wartość temperatury.
Temperatura na wyjściu urządzenia (nie temperatura kotła, ponieważ
jest wyższa) jest ważna ze względu na naturalny limit (około 140oC),
który decyduje o tym, czy wytworzona para posiada już właściwości
czyszczące.
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Na co się zdecydować - na generator pary
czy na wysokociśnieniową myjkę gorącowodną?
Jeśli chodzi o wybór urządzenia to należy wziąć pod uwagę
do czego urządzenie będzie przeznaczone. Poza tym należy też
przeanalizować inne koszty związane z użytkowaniem maszyny
- czas pracy, składowanie odpadów itd.
Biorąc pod uwagę czas pracy urządzenia należy pamiętać o całym
procesie mycia jaki ma być wykonywany. Na przykład myjka
wysokociśnieniowa nie będzie mogła być wykorzystywana do pracy
wewnątrz pomieszczeń natomiast generator pary jak najbardziej
może być wykorzystywany wewnątrz pomieszczeń.

Generatory pary
Para o temperaturze 180oC pozwala
na odtłuszczenie mytych powierzchni
bez konieczności stosowania środków chemicznych.
Jeśli zajdzie taka potrzeba to należy zastanowić się
nad odpowiednim odprowadzeniem
płynów powstałych podczas procesu mycia.
Stosując myjkę wysokociśnieniową wytwarzamy
od 10 do 21 litrów zanieczyszczonej wody,
najbardziej zaawansowana myjka może wytworzyć
nawet 37 litrów takich zanieczyszczeń.
Większość takiej cieczy wyparuje.
Po przeanalizowaniu tych faktów generator pary
jest lepszym rozwiązaniem.
Z drugiej strony myjka wysokociśnieniowa
jest lepsza pod względem prędkości podawania
wody na powierzchnię czyszczoną, co wyraźnie
wpływa na zmniejszenie czasu potrzebnego
do procesu mycia.
Generator pary wytwarza parę
o zdecydowanie wyższej temperaturze (180oC)
niż urządzenie wysokociśnieniowe.

• Detergent:

Dzięki wbudowanemu pojemnikowi
i pompie można stosować środki chemiczne
w procesie mycia.
Ważne jest, aby stosować odpowiednie środki,
które mogą być wykorzystywane razem z parą.
Ponadto nie mogą one być substancjami
niebezpiecznymi (w procesie parowania).

• Zintegrowany system zasysania:

Zanieczyszczenia są zasysane do pojemnika
zintegrowanego z urządzeniem.

• Minimalne

ciśnienie gwarantowane:

Podczas pracy urządzenia
normalnym zjawiskiem jest to,
że ciśnienie pary stopniowo spada.

• Regulator temperatury:

Temperatura jest ustawiana za pomocą
elektronicznego regulatora: umożliwia
to wytworzenie pary o niskiej lub wysokiej
temperaturze w zależności od potrzeb
użytkownika.

== wytwarzanie
pary
steam production

• Manometr:

Umieszczony w widocznym miejscu
przedstawia różne fazy zachodzące
wewnątrz kotła grzewczego
(wzrost, osiągnięcie maksymalnego
i roboczego ciśnienia).

• Zawór uwolnienia pary:

Pozwala na uwolnienie pary z kotła grzewczego;
w ten sposób z kotła i cewki usuwane są woda
i śladowe ilości wapnia. Zawór może być otwarty
tylko wtedy, gdy kocioł nie jest nagrzany.

• Nieograniczony

czas pracy urządzenia:

Kocioł grzewczy jest uzupełniany wodą przy
pomocy pompy, która pobiera wodę z zewnątrz.
System ten pozwala na nieograniczony czas
pracy, ponieważ nie trzeba wyłączać urządzenia
ani go wystudzać, aby uzupełnić poziom wody.
System automatycznie pobiera wodę.
W niektórych modelach zainstalowany jest system
dźwiękowy sygnalizujący niski poziom wody.
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Nasza technologia gwarantuje parę o ciśnieniu 6 bar (158oC)
nawet po 5 minutach nieprzerwanej pracy
- wartość ta jest zdecydowanie wyższa niż
w innych urządzeniach tego typu.
Po zamknięciu pistoletu, ciśnienie pary i temperatura wracają
już po kilku sekundach do najwyższych wartości.

Generatory pary

62

czas podgrzania i aktywacji urządzenia

zbiornik na wodę  

zbiornik na detergent

waga opakowania

ilość sztuk na palecie

W

bar

Kg/h

°C

min

l

l

mm
Lxlxh

kg

lbs

n°

1100
-

6
9
10
10
10
10
10
10

3,25
4,62
15
22,5
37,5
37,5
37,5
47

158
175
180
180
180
178
178
178

4-7
7-10
9-10
7-10
7-10
2
2
2

5
5
25
25
25
25
25
25

5
5
5
5
5
25
25
25

750x600x1030
595x435x650
1300x780x1080
1300x780x1080
1300x780x1080
1300x780x1080
1300x780x1080
1300x780x1080

41,4
37
130
134
134
134
140
134

91,27
81,57
290,41
295,41
295,41
295,41
308,64
295,41

2
2
1
1
1
1
1
1

3000
3300
10000
18000
30000
350
350
350

waga opakowania

max temperatura

W

wymiary opakowania L x l x H

wytwarzanie pary

GV ETNA 3000
GV 3.3M PLUS
GV VESUVIO 10
GV VESUVIO 18
GV VESUVIO 30
KOLUMBO
KOLUMBO CORDLESS
KOLUMBO 2WAY

Kolumbo
(Diesel generator pary)

max. ciśnienie

8.451.0005
8.450.0010
8.452.0010
8.452.0002
8.452.0001
8.628.0002
8.628.0010
8.628.0011

model

GV Vesuvio

silnik ssący

kod

GV 3,3 M plus

pobierana moc

GV Etna 3000

Generatory pary
GV Etna 3000
Blower available

silnik ssący

regulator pary
Boiler 3 kW inox AISI 304
Thickness 25/10

pokrętło chemii i wody

wąż spustowy
pompa chemii/wody
kontrolka niskiego poziomu wody

zbiorniki na chemię
i detergenty

3000 W

kontrolka gotowości urządzenia
do pracy

koła wykonane
z materiału, który może
być stosowany w przemyśle
spożywczym

zbiornik ze stali nierdzewnej
S/S AISI 304
zbiornik
na zanieczyszczenia

Możliwość obejrzenia
maszyny na stronie
www.youtube.com/lavorpro

• kocioł grzewczy
jest uzupełniany
na bieżąco

• system odprowadzający

• system stosowania
środków chemicznych
i detergentów
równocześnie z parą
• washable filter
kod 5.212.0021.

GV Etna 3000
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Standardowe akcesoria:

kod

8.451.0005

pobierana moc

3 Kw / 230V - 50Hz (Ph1)

max ciśnienie/temperatura

6 bar / 158° C

wytwarzanie pary

3.5 Kg/h

typ kotła/pojemność

inox AISI 304 / 4 l. - Thickness 25/10

zbiornik na wodę/zbiornik na detergent

5 l. / 5 l.

silnik ssący

1100 W

podciśnienie

20.39 kPa / 2000 mmH20

przepływ powietrza
długość przewodu elektrycznego

220 m3/h

głośność pracy

73 dB(A)

wymiary/waga urządzenia

630x540x880 / 32 Kg - 70.54 lbs

6m

4m.

Generatory pary
GV Vesuvio

10 bar
180° C

zbiornik na chemię

zbiornik na wodę

Panel kontrolny
wł/wył diody kontrolne
regulator temp.
wł kotła
obudowa
z nierdzewnej stali
Standardowe akcesoria:

kólka nie brudzące
dla przemysłu spożywczego

czas startu maszyn 6 min

Możliwość obejrzenia
maszyny na stronie
www.youtube.com/lavorpro

Akcesoria dodatkowe:

• możliwość
podłączenia wody
z sieci
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• możliwość użycia
chemii i pary

6.402.0087
pistolet i 6 mb węża

6.402.0088
lanca do podłogi

6.402.0085
pistolet i 10 mb węża

6.402.0064
6 trójkątnych szczotek

6.402.0067
ssawa do szkła
6.402.0065
7 trójkątnych szczotek

GV VESUVIO 10

GV VESUVIO 18

GV VESUVIO 30

kod

8.452.0010

8.452.0002

8.452.0001

pobierana moc

10 Kw / 400V - 50Hz (Ph3)

18 Kw / 400V - 50Hz (Ph3)

30 Kw / 400V - 50Hz (Ph3)

max ciśnienie/temperatura

10 bar

10 bar

10 bar

wytwarzanie pary

15 Kg/h

22,5 Kg/h

37,5 Kg/h

typ kotła/pojemność

180° C

180° C

180° C

zbiornik na wodę/zbiornik na detergent

inox AISI 304 / 18 l.

inox AISI 304 / 18 l.

inox AISI 304 / 18 l.

silnik ssący

25 l.

25 l.

25 l.

podciśnienie

5 l.

5 l.

5 l.

przepływ powietrza
długość przewodu elektrycznego

9 min

7 min

6 min

2.7 m

2.7 m

2.7 m

głośność pracy

72 dB(A)

72 dB(A)

72 dB(A)

wymiary/waga urządzenia

700x1130x800/100 Kg-222.22 lbs

700x1130x800/100 Kg-222.22 lbs

700x1130x800/100 Kg-222.22 lbs

Generatory pary
Kolumbo
Grafﬁti

Kolumbo

zbiornik
na wodę
ergonomiczny uchwyt

zbiornik na chemię
uchwyt na akcesoria
zbiornik na ropę
stalowa rama

Kolumbo 2way
z podwójnym wê¿em

Możliwość obejrzenia
maszyny na stronie
www.youtube.com/lavorpro

Akcesoria dodatkowe:

6 mt.

• możliwość podłączenia
wody z sieci
• Kolumbo 2way
możliwość podłączenia
węży i pistoletów
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• kocioł z bardzo
wydajną wężownica

• intuicyjny panel kontrolny
• zIntegrowany zbiornik
na detergent, pobór
detergentu pobierany
z pistoletu

KOLUMBO

KOLUMBO CORDLESS

KOLUMBO 2WaY

KOLUMBO GRaFFITI

kod

8.628.0002

8.628.0010

8.628.0011

8.628.0013

zasilanie

1Ph 110~120V, 220~240V / 50,60Hz

1x12V DC 75Ah C5

1Ph 110~120V, 220~240V / 50,60Hz

1x 12 v Dc

pobór mocy

350 W

350 W

350 W

350 W

pojemność zbiornika

25 / 25 lt

25 / 25 lt

25 / 25 lt

25 / 25 lt

rodzaj kotła

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

zużycie ropy

3,0 lt/hr

3,0 lt/hr

3,78 lt/hr

3,0 lt/hr

czas gotowości

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

wydajność pary

37,5 kg/h

37,5 kg/h

47 kg/h

37,5 kg/h

ciśnienie pary

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

temperatura pary
wymiary urządzenia

178°C

178°C

178°C

178°C

90(L)×65(B)×80(H) cm

90(L)×65(B)×80(H) cm

90(L)×65(B)×80(H) cm

90(L)×65(B)×80(H) cm

waga urządzenia

122 kg - 268 lbs

140 kg - 308 lbs

122 kg - 268 lbs

140 kg

Myjnie portalowe
Myjnie bezdotykowe to urządzenia bazujące
na technologi samoobsługowej.
Mycie bezdotykowe polega na wykorzystaniu
dostępnych akcesorii na stanowisku (pistolet,
lanca, szczotka, dodatkowa lanca). Klient sam
decyduje jak długo będzie mył i jak długo będzie
używał danego programu mycia. Wykorzystanie
profesjonalnej chemii CID LInES pozwala uzyskać
bardzo szybkim czasie „czysty samochód”.
Bezdotyk jest obecnie najbardziej
rozpowszechnionym sposobem uzyskania
czystego samochodu w bardzo szybkim czasie
oraz za niewielkie pieniądze.
Głównym założeniem bezdotyku jest
odpowiednie dobranie technologi. Nasze myjnie
posiadają idealnie dobrane współczynniki:
ciśnienia, odpowiedni rodzaj wody
(zmiękczona, osmotyczna), gorąca woda
(dwa programy w standardzie)
oraz profesjonalna chemia CID LInES.

CID LInES
COMPACT
Jednostanowiskowa myjnia samoobsługowa jest wyposażona
w 4 standardowe programy mycia. Urządzenie posiada trzy
wbudowane zbiorniki: na wodę osmotyczną, na detergent, na wosk
i olej opałowy. Compact wyposażony jest w silnik 950 /min,
producent zastosował Inverte - przemiennik częstotliwości.
Obudowa maszyny w standardzie wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Zastosowanie wody oraz osmozy daje idealny rezultat mycia
pojazdów.
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CID LInES - BABY MULTICOMPACT
Multicompact modułowa technologia - jest urządzeniem spełniającym
wymagania technologi bezdotykowej. Jest to urządzenie w szafie
przygotowane do pracy od 2 do 8 stanowisk (Multi-compact od 4-8).
Szafa maszyną znajduje się między boksami mycia, a przy każdym
boksie jest panel sterujący wykonany ze stali nierdzewnej.
Multicompact wyposażona jest w inwetre, system uzdatnia wody
(dwukolumnowy zmiękczacz) system osmozy.
W standardzie są 4 programy mycia.

CID LInES - BABY MULTICOMPACT BOX
MULTICOMPACT BOX
- technologia kontenerowa - to urządzenie identyczne jak
Multicompact tylko na ramie z nierdzewnej stali i umieszczone
w kontenerze. Jeśli chodzi o ten typ myjni to jest to najlepsze
rozwiązanie na polskie warunki atmosferyczne. Kontener daje duże
możliwości logistyczne (magazyn chemii, sejf pieniędzy).

Myjnie portalowe
Myjnie automatyczne (szczotkowe, portalowe,
bramowe) są najpopularniejszym sposobem
do mycia samochodu bez wkładu własnego
zaangażowania. Maszyny te mają kształt bramy
poruszającej się nad zaparkowanym wewnątrz
myjni pojazdem. Ramię myjni wyposażone jest
w szczotki (od 2-5 szt.), suszarkę oraz systemy
natrysku profesjonalnej chemii CID Lines
(wosk i szampon), a także szereg opcji
dodatkowych. Myjnie tego typu są w stanie umyć
do 20 samochodów na godzinę. Maszyny tego typu
mogą być montowane zarówno wewnątrz hali
jak i na zewnątrz.

CICLOPE Z MOŻLIWOŚCIĄ MYCIA
NA DWU WYSOKOŚCIACH - 3,40 M LUB 4,40M
Od ponad 10 lat CICLOPE jest liderem rynku branży myjącej
oraz synonimem siły, wydajności, prostoty a przede wszystkim
wszechstronności stosowania. Co więcej, łatwość transportu
urządzenia (składa się z dwóch elementów) i łatwość montażu
są czynnikami, które przyczyniły się do tego, że jest ono tak
rozpowszechnione we Włoszech i na całym świecie. Urządzenie
dostępne jest w dwóch wersjach - o wysokości 3,40 m. lub 4,40 m.
- odpowiednio model CICLOPE 340 i CICLOPE 440. Pionowe szczotki
poruszane są elektromechanicznie, co pozwala na umycie przedniej
i tylnej części pojazdu, szczotka pozioma (z elektronicznym systemem
cofania) jest oparta na hydraulicznych cylindrach. Maszyna
wyposażona jest w specjalne 20-sto metrowe szyny (z możliwością
rozstawienia do 25. metrów) z dwoma wnękami prowadzącymi
na przewody i rury podtrzymujące, pneumatyczne pompy dozujące
do szamponu, wosku, programator, półautomatyczny system
odprowadzania (z selektorem) i licznik pojazdów. Ilość szczotek
jest elementem odróżniającym modele CICLOPE: CICLOPE2
ma 2 pionowe szczotki, CICLOPE3 ma 2 pionowe szczotki i jedną
poziomą, CICLOPE5 ma 4 pionowe szczotki i jedną poziomą.
Urządzenie może posiadać dodatkowy system ciśnieniowy, który
podniesie jakość procesu mycia lub aby dopasować się do różnych
wielkości mytych pojazdów. Doświadczenie naszych projektantów
i personelu technicznego pozwala linii LINEA SELF na ciągłe
unowocześnianie procesu mycia pojazdów w transporcie publicznym
i przemyśle.

67

PREMIER
to nowe urządzenie charakteryzujące się prostotą i skutecznością
działania. Szczególnie polecane jest dilerom samochodowym,
którzy chcą oferować kompleksowy serwis swoim klientom.
PREMIER wykonany jest ze specjalnego materiału w różnych kolorach,
ma solidną konstrukcję, sygnalizację świetlną i trzy wysokości mycia:
2,10, 2,40 i 2,80m. Pionowe szczotki poruszane są pneumatycznie
i bardzo dobrze myją przednią i tylną część pojazdu.
Urządzenie wyposażone jest w specjalny panel kontrolny,
który kontroluje pracę maszyny. PREMIER może pracować
jako myjnia samoobsługowa na wysokim ciśnieniu:
jednym z najciekawszych opcji jest zmienne ciśnienie robocze
zintegrowane z elementem myjącym koła.
Poziomy system osuszający o jednym podmuchu dostosowuje się
do kształtu mytego pojazdu i można do niego domontować
dwa kolejne strumienie powietrza. Wersja samoobsługowa
jest dołączana do panelu sterującego z 4 programami mycia
poza przyciskami do obsługi ręcznej.

Odkurzacze samoobsługowe
są nieodzownym wyposażeniem stacji paliw, warsztatów, salonów
samochodowych oraz myjni bezdotykowych. Umieszczając takie
urządzenie na placu właściciel pozbywa się problemu związanego
z sprzątaniem wnętrza samochodu. Klient wrzuca monetę i sprząta
przez pewien czas w swoim samochodzie. Bardzo ważnym elementem
w tego typu urządzeniach jest turbina.
Zastosowana turbina
w naszych odkurzaczach
zastosowano turbinę
o wysokiej jakości. Turbina
indukcyjna gwarantuje
długożywotność.
W większości odkurzaczy
na rynku stosowane
są turbiny szczotkowe.
Żywotność takich
turbin to ok 1000 h
pracy (szczotki
na komutatorze).
Turbiny indukcyjne
działają na zasadzie
pola magnetycznego
i nie posiadają
elementów ściernych.

Myjki wysokociśnieniowe
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