Høytrykksspylere
Produkter

Høytrykksvask

Graco AquaMax-Elektrisk
AquaMax-E er klar til bruk og leveres komplett med ergonomisk sprøytepistol, lang
lanse (90 cm), kort lanse (50 cm), slangetrommel (AquaMax-E 3050 har ekstra
slangeføring), 4 ltr kjemikalietank og kjemikaliesett, 15 m slange, hurtigkoblingssystem
for tilbehør, rotoblast-dyse, dyse med justerbar viftebredde, automatisk start/stopp,
lettavlest oljenivåindikator og flexopower-lanse (kun på AquaMax-E 3050).

•
•
•

Fullt utstyrt med tilbehør - klar til bruk på en hvilken som helst jobb
Automatisk på/av-bryter - motoren går bare ved behov
Slitesterk motor, 1450 o/min - gir den levetiden profesjonelle brukere krever

Art.nr

Beskrivelse

Maks Arbeidstrykk

Ltr /min

Strømtilførsel

Vekt

287428

AquaMax-E 2330

160 Bar

10,3

230v 50hz 3,3kW

40 kg

287429

AquaMax-E 2335

160 Bar

12,67

400v 50hz 4,2kW

40 kg

287429

AquaMax-E 3050

205 Bar

17,5

400v 50hz 6,1kW

75 kg

Graco PW G-FORCE II
Grac kompakte direktedrevne høytrykksvaskere gir nok effekt til å takle de fleste
rengjørings og klargjøringsjobber.

•

Honda® motorer med høy ytelse for krevende profesjonelle rengjøringsjobber:
klargjøring av underlag, kjemisk behandling, horisontal rengjøring osv.
QuikDisconnect™ dyser og kjemikaliesett som er svært enkle å bytte - dekker et
bredt spekter av bruksområder
Luftfylte dekk med slanger, holder for pistol og slange gjør transport og lagring
enkelt.

•
•

Art.nr

Beskrivelse

24U986

PW G-FORCE II 3032 DD

Maks
Arbeidstrykk
186 Bar

Ltr /min

Bensinmotor

Vekt

11,4

Honda GX200

37 kg

24U987

PW G-FORCE II 3027 D

220 Bar

11,4

Honda GX270

51 kg

24U988

PW G-FORCE II 4040 DD

276 Bar

15,1

Honda GX390

65 kg

Graco Hydra-Clean - Trykkluftdrevet
Konstruert for å takle de aller tøffeste rengjøringsjobbene. Hydra-Clean har de
nødvendige egenskaper for svært krevende bruksområder.
•
•
•

Inkluderer alt som trengs for bruk sammen med åpen væske fat / beholder
Designet for å brukes med kaldt eller varmt vann opp til 95 ° C (200 ° F)
Effektiv rengjøring med vann, vaskemiddel eller kjemiske løsninger

Max
Arbeidstrykk

Ltr /min
0,09 dyse

Hydra-Clean 30:1

211 Bar

19

Trykkluftdrevet

Hydra-Clean 40:1

276 Bar

18

Trykkluftdrevet

Art.nr

Beskrivelse

247553
258664
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Motor

Høytrykksvask

Den-Jet Water Blaster
CE20 / CE40 er serier av elektriske drevne høytrykksblåsere med Høyt trykk og høy
spylekapasitet. Standard maskin leveres med luftfylte bakhjul og parkeringsbrems,
Rammene er produsert i varmgalvanisert og pulverlakkerte metalldeler. Beskyttelsebøyle i rustfritt stål.
Art.nr

Beskrivelse

Maks Arbeidstrykk

Ltr /min

Motor

Mål

Lbh

Den-Jet CE20

200-500 Bar

16-38

15 kW

1060x760x850mm

Den-Jet CE40

230-2500 Bar

6-73

30-33 kW

1600x1050x1150mm

Den-Jet Ex Water Blaster
CEX20 / CEX40 er Ex-godkjente serier av elektriske drevne høytrykksblåsere med Høyt
trykk og høy spylekapasitet. Standard maskin leveres med luftfylte bakhjul og parkeringsbrems, Rammene er produsert i varmgalvanisert og pulverlakkerte metalldeler.
Beskyttelse- bøyle i rustfritt stål.
Art.nr

Beskrivelse

Maks Arbeidstrykk

Ltr /min

Motor

Mål

Lbh

Den-Jet CEX20

200-500 Bar

16-38

15 kW

1060x760x850mm

Den-Jet CEX40

230-2500 Bar

6-73

30-33 kW

1600x1050x1150mm

Graco EcoQuip Vapor Abrasive™ Blast System
Våtblåsing er en renere og enklere måte å få en avkastning på investeringen din. Nå
trenger du ikke å bruke mye penger for å kjøpe, rydde opp og kaste store mengder
slipemidler for å oppnå resultater av høy kvalitet på kort tid.EcoQuips våtblåseteknikk er
like effektiv og rask som vanlig sandblåsing, men krever bare en brøkdel av blåsemiddel. Mindre støv enn tørr blåsing, mindre vann enn tradisjonelle våtblåsing og 92 prosent
mindre svevestøv.
Art.nr

Beskrivelse

Volum trykktank

Luftforbruk

EQ100 EcoQuip

63 liter

4.67–10.62 m^3/min

Graco EcoQuip Vapor Abrasive™ Blast System
Våtblåsing er en renere og enklere måte å få en avkastning på investeringen din. Nå
trenger du ikke å bruke mye penger for å kjøpe, rydde opp og kaste store mengder
slipemidler for å oppnå resultater av høy kvalitet på kort tid.EcoQuips våtblåseteknikk er
like effektiv og rask som vanlig sandblåsing, men krever bare en brøkdel av blåsemiddel. Mindre støv enn tørr blåsing, mindre vann enn tradisjonelle våtblåsing og 92 prosent
mindre svevestøv.
Art.nr

Beskrivelse

Volum trykktank

Luftforbruk

EQ300 EcoQuip

184 liter

4.67–10.62 m^3/min

EQ600 EcoQuip

184 liter

10.62–17.0 m^3/min
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