Hydropress FN 312

Vysokotlaké zařízení jsou určena pro
profesionální čištění ve všech oblastech s
dlouhodobou zátěží.

Kód produktu: 20082012094455
Dostupnost: Skladem
Cena bez DPH: 40 593 Kč
Cena s DPH (před slevou): 70 168 Kč
Cena s DPH: 49 118 Kč
Odkaz na produkt: zde
Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:
Vysokotlaké zařízení jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou
zátěží.
Radiální čerpadlo s mosaznou hlavou, keramická pouzdra pístů, teplota přívodní vody max. 50°C,
možnost přisávání chemie, ergonomický design, snadná obsluha.
Regulace tlaku a množství vody přímo na zařízení, včetně regulace tlaku na nástavci.
Zařízení FN díky svému nízko otáčkovému čtyř pólovému indukčnímu elektromotoru s
pomaloběžným čerpadlem jsou vhodná pro dlouhodobé a výkonnostně náročné zatížení a pro
použití ve ztížených podmínkách. Elektromotory jsou chráněny tepelnou ochranou.
Základní vybavení – pistole, nástavec, vysokotlaká hadice.
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Parametry produktu:
Tlak čerpadla

150 bar

Průtok vody (maximální/skutečný)

1.260 l/h

Čerpadlo

1.400 ot/min

Písty

3 keramické

Délka vysokotlaké hadice

10 m

Navíjecí buben na vysokotlakou hadici

ne

Ohřev vody

ne

Objem nádoby na čisticí prostředek

5l

Maximální teplota vody na vstupu

50°C

Maximální teplota vody na výstupu

-

Palivová nádrž pro ohřev

-

Palivová nádrž pro pohon

-

Spotřeba paliva

-

Velikost trysky

-

Typ stroje

mobilní

Pohon

elektrický

Příkon

7,5 kW

Napětí

400 V

Motor

-

Výkon motoru

-

Délka elektrického kabelu

-

Rozměry (D x Š x V)

600x800x450 mm

Hmotnost

67 kg
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Varianty produktu:

Hydropress FN 312
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