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Augstspiediena mazgātāji

AdvancedAquatak
150
Likvidējiet spītīgus netīrumus
ar augstas veiktspējas tīrīšanu,
kurā izmanto Quad sūkņa
tehnoloģiju

Doties uz izstrādājumu
€ 399,99*
* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

Izstrādājuma galvenās iezīmes
- Quad sūknis nodrošina jaudīgu 150 bāru tīrīšanas sniegumu
- Uzgaļu izvēle nodrošina daudzveidīgas tīrīšanas iespējas, teicami piemērota ieēdušos netīrumu
likvidēšanai
- Vienkārša iestatīšana, pateicoties augstspiediena šļūtenes noturspolei un bīdot sastatāmiem
savienojumiem
- 550 ml augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzgalis taupa laiku, ātri uzklājot ziepes
- Metāla teleskopiskais rokturis un lieli riteņi gādā par lielāku mobilitāti

Citas izstrādājuma priekšrocības
- Jauns, kompakts 4 cilindru sūknis nodrošina papildu jaudu
- Tiek piegādāts kopā ar regulējamu vēdekļveida turbosprauslu un rotosprauslu, kas ļauj veikt
visgrūtākos tīrīšanas darbus
- Standarta komplektā tiek piegādāts kopā ar augstspiediena tīrīšanas līdzekļa padeves sistēmu, kas
nodrošina ātrāku un efektīvāku lietošanu
- Tiek piegādāts kopā ar jaunu platleņķa vēdekļveida turbosprauslu, kas nodrošina ātrāku skalošanu un
atvieglo tīrīšanu
- Tiek piegādāts kopā ar augstspiediena šļūtenes noturspoli un balsta plāksni, kas ļauj ātrāk un vieglāk
uzstādīt un lietot instrumentu

Piegādes komplekts
-

Augstspiediena pistole ar metāla stobru
Smidzinātāja caurule
8 m gara augstspiediena šļūtene
Fiksēta turbosprausla
Smidzinātāja caurule ar rotosprauslu
Smidzinātāja caurule ar vēdekļveida variosprauslu
Augstspiediena sprausla tīrīšanas līdzeklim, 550 ml
Ūdens filtrs, metāla
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Augstspiediena mazgātāji

AdvancedAquatak 150
Tehniskie dati
Motora jauda: 2.200 W
Maksimālais spiediens: 150 bāri
Maks. ūdens padeve: 480 l/h
Pievadāmā ūdens temperatūra: 40 °C
Pašiesūkšanas funkcija: 0,5 m
Sistēma tīrīšanas līdzeklim: augstspiediena putas
Dzinēja tips: indukcijas
Sūkņa tips: 4 cilindru
Sūkņa materiāls: pilnmetāla
Kabeļa garums: 5 m

Funkcijas
Regulējams alumīnija rokturis

Uzglabājot neaizņem daudz vietas, pateicoties iebīdāmajam alumīnija rokturim

Funkcijas
Kompakts instruments
Gatavs lietošanai tūlīt pēc piegādes
Visu piederumu/šļūteņu/kabeļu uzglabāšana
Vienkārši, ātri pievienojami savienotāji
Droša lietojamās augstspiediena pistoles uzglabāšana
Pašiesūkšana / ūdens pievadīšana no tvertnes
Ūdens filtrs
Pilnmetāla sūknis
Automātiskā izslēdzēja sistēma
Teleskopisks rokturis
Augstspiediena šļūtenes noturspole

