
 

Výhody



 ekonomický provoz stroje díky funkci start/stop pro uživatelsky komfortní a příjemné používání

profesionální a odolná konstrukce stroje s mosaznou hlavou válce a keramickými písty

 funkce ohřevu vody až do 80 °C pro až o 40 % rychlejší čištění v porovnání se studenou vodou 

Novinka Power HDR 140 Hot
Vysokotlaké čistící zařízení pro perfektní pracovní
výsledky s použitím horké vody



Další přednosti 

 Eronomická konstrukce se čtyřmi koly s vylepšeným
těžištěm pro každodenní použití a jednoduchý
transport na stavbě 

 Mnoho možností pro uložení pistole, stříkacího nástavce
a přívodního kabelu pro bezpečnou přepravu zařízení

 15 m vysokotlaké hadice, která se dá prodloužit 
až na 30 m pro velký pracovní rádius 

 Ruční pistole s SoftGrip držákem pro příjemné držení 

 Ergonomicky tvarovaný stříkací nástavec
pro pohodlné zacházení

 Rychlospojka mezi pistolí a hadicí

 Nádobka na čistící prostředek s kapacitou 10 l  

 Dvoumotorový systém s velkým točivým momentem
při nízké rychlosti pro dlouhou životnost (při použití
studené vody běží pouze jeden motor) 

 Malá hlučnost díky nízké rychlosti motoru a funkci 
start/stop 

Integrovaný naviják pro plynulé a rychlé navíjení
vysokotlaké hadice.

 Podsvětlený, přehledný a uspořádaný display pro zobrazení
provozního režimu, teploty a stavu čistícího prostředku. 

Popis produktu Obj. č.
Vysokotlaké čistící zařízení 140 Hot 65 61 45

V dodávce: 

- stříkací nástavec s rychlospojkou 
- SoftGrip ergonomická rukojeť pistole 

- naviják s 15 m vysokotlakou hadicí 
- 10 l nádržka na čistící prostředek

Technické údaje

Pracovní tlak 140 bar 

Průtok vody 582 l / h při 1 450 U / min.

Ohřev do 80° C

Teplota přívodní vody do 40° C

Obsah palivové
nádrže 

 15 l nafty

Spotřeba paliva 2,6 kg / h

Nádržka na čistící prostředek 10 l

Max. délka hadice 30 m

Elektrická
přípojka 

 230 V / 50 Hz, 16 A

Výkon 3,6 kW

Hmotnost 119 kg

Hlučnost 74 dBA

Rozměry D 1 010 x Š 700 x V 1 016 mm

Příslušenství Obj. č.

Prodloužení vysokotlaké hadice 15 m 65 61 10
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