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GAMA DE PRODUSE
PROFESIONALE

•  Aparate de spălat cu apă rece portabile

•  Aparate de spălat cu apă rece

•  Aparate de spălat cu apă caldă

APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNEAPARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

Garaje, companii de curierat

Construcții, servicii publice utilitare

Agricultură, creșterea animalelor

Sectorul sanitar

Case și grădini

Ateliere

Industrie



DESCOPERIȚI APARATELE DE SPĂLAT KRÄNZLE!
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Materialele de înaltă calitate, 

tehnologia folosită și experiența 

reprezintă atuurile care au 

transformat marca Kränzle într-o companie globală, lider pentru aparatele de curățat.

De mai bine de 40 de ani, brandul 

german Kranzle se definește prin 

calitate, inovare și dorința de 

perfecționare a produselor 

oferite utilizatorilor. 

CAPUL POMPEI ESTE FABRICAT
DIN ALAMĂ SPECIALĂ

Deteriorarea pompei cauzată de coroziune este 
imposibilă ca urmare a selecției materialelor de 
calitate superioară.

Componentele de conducere a apei spre capul de 
pompare și dispozitivele de siguranță sunt fabricate 
din oțel inoxidabil și alamă specială pentru a vă 
asigura o exploatare îndelungată a echipamentului.

Manometre din oțel inox, cu diametru mare pentru 
citire ușoară și amortizate cu glicerină.

PISTON DIN INOX
CU ACOPERIRE CERAMICĂ

Toate aparatele de curățat cu presiune Kranzle sunt 
echipate cu pistoane din oțel inoxidabil, acoperite cu 
ceramică, ceea ce justifică durata de viață ridicată a 
acestora.

Buna conductivitatea termică a unui piston din oțel 
inoxidabil este amplificată de caracteristicile pozitive 
ale acoperirii ceramice (uzură extrem de redusă la 
suprafaţă).

MOTOR DURABIL
ȘI PERFORMANT 

Motoare durabile, de dimensiuni mari și de înaltă 
calitate, oferă rezistență extremă și performanță 
maximă aparatelor Kranzle. 

Aparatele de curățat de înaltă presiune cu motoare 
electrice au turația lentă (4 poli/1.400 rpm) pentru a 
reduce curenții de pornire și a asigura niveluri de 
zgomot silențioase și uzură redusă.

ADMISIA
AGENTULUI DE CURĂȚARE

În cazul aparatelor cu rezervor de apă integrat, 
detergenții sunt aplicați cu ajutorul presuinii înalte.

Pentru curățarea intensivă în cazuri dificile de 
murdărie aparatele Kränzle asigură aspirația directă a 
detergenților. 

Pentru aparatele fără rezervor de apă, agentul de 
curățare este aplicat de un injector cu presiune 
scăzută. 

CAPABILITATEA DE DEPLASARE
PE ORICE TEREN / STABILITATE 

Șasiul extrem de stabil și robust (Roto-Mold) permite 
transportul fără efort chiar și pe terenuri dificile și 
asigură o stabilitate ridicată în timpul utilizării. 

Datorită roților de dimensiuni mari, obstacolele mici 
pot fi ușor de gestionat.

SISTEMUL DE CONECTARE
RAPIDĂ A CABLURILOR

Sistemul de conectare rapid din oțel inoxidabil călit, 
asigură o conexiune ușoară și sigură a pistolului tip 
lance.

AVANTAJE: La cerere, aparatele de curățat de înaltă 
presiune Kranzle cu sistem cu șurub pot fi 
transformate în aparate cu sistem de cuplare rapidă.
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DESCOPERIȚI APARATELE DE SPĂLAT KRÄNZLE!

www.smartquality.ro

SOLUȚII ÎN INDUSTRIE | pentru fiecare aplicație, Kranzle are un răspuns!

GARAJE,
COMPANII DE TRANSPORT AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE

Industria auto

Garaje

Industria autobuzelor

Agricultură

Întreprinderi forestiere

Construcții industriale

Municipalități

Pompieri 

Industria companiilor de taxi

Companii de expediere

Cerințele și sarcinile pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, aspiratoarele umede și uscate, precum și 
mașinile de măturat se deosebesc considerabil de la o industrie la alta. Prin urmare, Kränzle a dezvoltat o 
gamă de produse diversă și de înaltă calitate, care respectă toate cerințele.

Fiecare industrie necesită soluții individuale.

Companii feroviare

Servicii de urgență

SERVICIUL PUBLIC,
CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

Creșterea vitelor

Instalații de biogaz

Zone rezidențiale

Curățarea clădirilor

Zone office/administrative

Lăcătușerie

Tâmplărie

Dulgherie

Inginerie

Șantiere navale / Construcții navale

IGIENĂ ȘI ZONE SANITARE

Apele uzate tehnologice 

Instalații sanitare

Conducte, canalizare și servicii industriale

Măcelării și abatoare

CURĂȚAREA CLĂDIRILOR,
CASĂ ȘI CURTE

MEȘTEȘUGĂRIT

INDUSTRIE

Industria
prelucrării lemnului
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APARATE DE SPĂLAT PORTABILE CU APĂ RECE

K417321
Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 7/122 TS

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă.

< Motoarele cu inducție puternică oferă un nivel redus de zgomot și o 
speranță de viață mare;

< Design compact, ușor de depozitat;
< Rezistă la fluctuații de tensiune;  
< Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul 

aparatului.

230V / 50Hz / 7,5A

1,6kW / 1,0kW

1.400 rpm

30-120 bar

135 bar

7 L/min

1,5 m
o

60 C

10 m

M2000

028

M20028

5 m

440 x 200 x 330 mm

22 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K41171
Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 9/80 

< Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Motoarele cu inducție puternică oferă un nivel redus de zgomot și o 
speranță de viață mare;

< Rezistă la fluctuații de tensiune;  
< Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul 

aparatului.

< Design compact, ușor de depozitat;

230V / 50Hz / 7,5A

1,6 kW/1,0 kW 

1.400 rpm 

30-80 bar

90 bar

9 L/min

1,5 m
o

60 C

10 m

M2000

042

5 m

470 x 230 x 320 mm

24 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Vario-Jet

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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APARATE DE SPĂLAT PORTABILE CU APĂ RECE

www.smartquality.ro

K417331
Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 10/122 TS 

< Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul 
aparatului.

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă.

< Motoarele cu inducție puternică oferă un nivel redus de zgomot și o 
speranță de viață mare;

< Design compact, ușor de depozitat;
< Rezistă la fluctuații de tensiune;

230V / 50Hz / 11A

2,5kW / 1,8kW

2.800 rpm

30-120 bar

135 bar

10 L/min
o60 C

10 m

M2000

042

M20042

5 m

440 x 200 x 330 mm

23 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K41168
Aparat de spălat portabil cu apă rece HD 12/130 

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Motorul este cel mai silențios din gama sa;

< Mâner de transport practic cu design compact pentru transportul 
aparatului.

< Rezistă la fluctuații de tensiune;  

< Gama HD a fost proiectată pentru o utilizare profesională, continuă.

230V / 50Hz / 13,5A

2,9kW / 2,2kW

1.400 rpm

30-130 bar

145 bar

11 L/min

2,5 m
o60 C

10 m

M2000

M20042

5 m

500 x 240 x 320 mm

30 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K412181

K496500

Aparat de spălat cu apă rece K 1152 TST

Aparat de spălat cu apă rece X-A 15 TST 

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Aparatele cu motoare de mică putere sunt răspunsul lui Kranzle la 
cererea de produse de curățare puternice HP cu apă rece;

< Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.

< Furtun cu tambur integrat;

< Această gamă se bucură de popularitate în rândul clienților orientați 
către calitate. Datorită sistemului de organizare  elegant, totul este 
controlat în orice moment;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Sistemul Total-Stop oprește aparatul la eliberarea pistolului, 
îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de energie

< Seria X se distinge prin construcția remarcabilă ce îmbină designul și 
funcționalitatea;

< Lance Dirtkiller cu sistem rapid de prindere Click;

< Spațiu de depozitare pe carcasa pentru lance și pistol.

< Furtun cu tambur integrat;
< Sistem de schimbare rapidă a lăncilor  - Quick Change-Click;

< Două roți cu diametrul mărit pentru un transport facil și tambur pentru 
rularea furtunului de spălare.

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Cutie inteligentă pentru depozitarea duzelor;
< Tambur integrat pentru furtun;

< Lance cu jet plat cu sistem rapid de prindere Click;

230V / 50Hz / 12A

2,8kW / 2,0kW

2.800 rpm

30-130 bar

150 bar

10 L/min
o60 C

15 m

M2000

042

042

5 m

360 x 365 x 870 mm

31,5 Kg

230V / 50Hz / 9,8A

2,25kW / 1,7kW

1,400 rpm

30-130 bar

150 bar

8L/min
o60 C

15 m

M2000

033

20033

5 m

875 x 360 x 470 mm

31 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance Vario-jet

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil cu duză plată

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

MOTOR
ELECTRIC
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APARATE DE SPĂLAT CU APĂ RECE

www.smartquality.ro
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K417831
Aparat de spălat cu apă rece K 2175 TST

< Furtun cu tambur integrat; 
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată ce îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Gama Kranzle K2000 este perfect adaptată cerințelor dvs. Motoarele 
electrice ce au o putere de până la 3,3 kW, cu 1.400 rotații pe minut și 
presiuni de lucru de până la 180 bar, oferă rezultate de primă clasă;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

400V / 50Hz / 6,7A

3,3kW / 2,6kW

1.400 rpm

30-160 bar

175 bar

12 L/min

2,5 m
o60 C

15 m

M2000

042

042

5 m

375 x 360 x 900 mm

39,5 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance Vario-jet

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K417811
Aparat de spălat cu apă rece K 2160 TST

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Furtun cu tambur integrat; 

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.

< Lance Vario-Jet cu țeavă din oțel inoxidabil;

< Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată ce îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Gama Kranzle K2000 este perfect adaptată cerințelor dvs. Motoarele 
electrice ce au o putere de până la 3,3 kW, cu 1.400 rotații pe minut și 
presiuni de lucru de până la 180 bar, oferă rezultate de primă clasă;

< Lance Dirtkill cu țeavă din oțel inoxidabil;

230V / 50Hz / 14A

3,2kW / 2,4kW

1.400 rpm

30-140 bar

160 bar

11 L/min

2,5 m
o60 C

15 m

M2000

042

042

5 m

375 x 360 x 900 mm

39,5 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance Vario-jet

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K412301
Aparat de spălat cu apă rece Profi 160 TST

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Furtun cu tambur integrat;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.

< Gama Profi a fost dezvoltată strict pe baza succesului de funcționare 
industrială al gamei T;

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei, pentru o cantitate mai 
mare de ulei și o durata de viață extinsă;

230V / 50Hz / 14,3A

3,2kW / 2,5kW

1.400 rpm

30-140 bar

160 bar

11 L/min

2,5 m
o60 C

1,3 L

15 m

M2000

042

M20042

5 m

355 x 375 x 980 mm

45 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K417851
Aparat de spălat cu apă rece K 2195 TST

< Gama Kranzle K2000 este perfect adaptată cerințelor dvs. Motoarele 
electrice ce au o putere de până la 3,3 kW, cu 1.400 rotații pe minut și 
presiuni de lucru de până la 180 bar, oferă rezultate de primă clasă;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.

< Furtun cu tambur integrat; 

< Sistemul Total Stop este funcția de închidere automată ce îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

230V / 50Hz / 14A

3,2kW / 2,4kW

1.400 rpm

30-180 bar

195 bar

8 L/min

2,5 m
o60 C

15 m

M2000

03

03

5 m

375 x 360 x 900 mm

39,5 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance Vario-jet

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K412311
Aparat de spălat cu apă rece Profi 195 TST

< Gama Profi a fost dezvoltată strict pe baza succesului de funcționare 
industrială al gamei T;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

< Spațiu de depozitare pentru pistolul de declanșare a siguranței.

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

230V / 50Hz / 14,3A

3,2kW / 2,5kW

1.400 rpm

30-170 bar

195 bar

8 L/min

2,5 m
o

60 C

1,3 L

15 m

M2000

03

M2003

5 m

355 x 375 x 980 mm

45 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

13
www.smartquality.ro

K412321
Aparat de spălat cu apă rece Profi 175 TST

< Furtun cu tambur integrat;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie;

< Gama Profi a fost dezvoltată strict pe baza succesului de funcționare 
industrială al gamei T;

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold.

< Lance Dirtkill cu țeavă din oțel inoxidabil și lance cu țeavă din oțel 
inoxidabil;

400V / 50Hz / 7,2A

3,8kW / 3,0kW

1.400 rpm

30-150 bar

175 bar

12 L/min

2,5 m
o

60 C

1,3 L

15 m

M2000

042

M20042

5 m

355 x 375 x 980 mm

45 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K40351
Aparat de spălat cu apă rece Bully 1180 TST

< Dimensiunile compacte sunt caracterizate prin designul șasiului;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Furtun cu tambur integrat;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Seria Bully este soluția potrivită pentru multiple domenii industriale;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

400V / 50Hz / 11,5A

7,0kW / 5,0kW

1.400 rpm

30-160 bar

180 bar

19 L/min

2,5 m

60°C

15 m

M2000

075

D25075

7,5 m

730 x 425 x 970 mm

68 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțimea de aspirație

Temperatura maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtykiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K40350
Aparat de spălat cu apă rece Bully 980 TST

< Seria Bully este soluția potrivită pentru multiple domenii industriale;

< Dimensiunile compacte sunt caracterizate prin designul șasiului;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Furtun cu tambur integrat;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

400V / 50Hz / 11,5A

7,0kW / 5,0kW

1.400 rpm

30-180 bar

200 bar

16 L/min

2,5 m
o60 c

15 m

M2000

055

D25055

7,5 m

730 x 425 x 970 mm

68 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțimea de aspirație

Temperatura maximă de admisie a apei 

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtykiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K404411
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 11/140 TST 

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Frână pentru parcare;
< Furtun cu tambur integrat.

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Valvă pentru detergent și amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional 
și cu finisaje din oțel inoxidabil;

230V / 50Hz / 14A

3,3kW / 2,4kW

1.400 rpm

30-140 bar

155 bar

11 L/min

2,5 m
o60 C

7 L

15 m

M2000

045

M20045

5 m

590 x 360 x 850 mm

46 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K404431
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 9/170 TST 

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-

Mold;
< Furtun cu tambur integrat.

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Seria mică Quadro de la Kranzle are cutia de viteze și carcasa pentru ulei 
supradimensionată;

230V / 50Hz / 14A

3,3kW / 2,4kW

1.400 rpm

30-170 bar

190 bar

9 L/min

2,5 m
o60 C

7 L

15 m

M2000

03

M2003

5 m

590 x 360 x 850 mm

46 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K40431
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 599 TST

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură.

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Furtun cu tambur integrat;

< Protecție suplimentară pentru supracurent;
< Lance Dirtkill cu țeavă din oțel inoxidabil;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Lance cu țeavă din oțel inoxidabil;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor;

230V / 50Hz / 14A

3,3kW / 2,4kW

1.400 rpm

30-150 bar

165 bar

10 L/min

2,5 m
o60 C

10 L

20 m

M2000

035

M20035

5 m

780 x 395 x 870 mm

62 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K404421
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 12/150 TST

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Furtun cu tambur integrat;

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Seria mică Quadro de la Kranzle are cutia de viteze și carcasa pentru ulei 
supradimensionată;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold.

400V / 50Hz / 6,8A

3,5kW / 2,8kW

1.400 rpm

30-150 bar

165 bar

12 L/min

2,5 m
o

60 C

7 L

15 m

M2000

045

M20045

7,5 m

590 x 360 x 850 mm

46 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K40423
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 800 TST

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel 
inoxidabil;

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Valvă pentru detergent;

< Frână pentru parcare.

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-250 bar

270 bar

13,3 L/min

2,5 m
o60 C

16 L

20 m

Starlet

04

D2504

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K40434
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 899 TST 

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 
< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 

durata de viață și reduce consumul de energie;
< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;
< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-

Mold;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel 
inoxidabil;

< Frână pentru parcare.

< Valvă pentru detergent;

400V / 50Hz / 8,5A

5,5kW / 4,0kW

1.400 rpm

30-150 bar

170 bar

15 L/min

2,5 m
o60 C

10 L

15 m

M2000

06

D2506

7,5 m

780 x 395 x 870 mm

62 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K40421
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1000 TST

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;
< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel 
inoxidabil.

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-220 bar

250 bar

16 L/min

2,5 m
o60 C

16 L

20 m

Starlet

05

D2505

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K404230
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 800 TST cu șasiu din oțel inoxidabil

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 
< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 

durata de viață și reduce consumul de energie;
< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel 
inoxidabil și frână pentru parcare.

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-250 bar

270 bar

13,3 L/min

2,5 m
o60 C

16 L

20 m

Starlet

04

D2504

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K40422
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1200 TST

< Furtun cu tambur integrat;

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Amortizoare de absorbție a șocurilor (opțional) cu finisaje din oțel 
inoxidabil și frână pentru parcare.

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-180 bar

200 bar

19 L/min

2,5 m
o

60 C

16 L

20 m

Starlet

07

D2507

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K404210
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1000 TST cu șasiu din oțel inoxidabil

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 
< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 

durata de viață și reduce consumul de energie;

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel 
inoxidabil.

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-220 bar

250 bar

16 L/min

2,5 m
o60 C

16 L

20 m

Starlet

05

D2505

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K40426
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1500 TST

< Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel 
inoxidabil;

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Frână pentru parcare și v .alvă pentru detergent

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-140 bar

160 bar

25 L/min

2,5 m
o60 C

16 L

20 m

Starlet

11

M2011

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

K404220
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1200 TST cu șasiu din oțel inoxidabil

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Furtun cu tambur integrat;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Amortizoare de absorbție a șocurilor (opțional) cu finisaje din oțel 
inoxidabil și frână pentru parcare.

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-180 bar

200 bar

19 L/min

2,5 m
o

60 C

16 L

20 m

Starlet

07

D2507

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC
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K404260
Aparat de spălat cu apă rece Quadro 1500 TST cu șasiu din oțel inoxidabil

< Supradimensionarea transmisiei și a carcasei pentru o cantitate de ulei și 
o durată de viață extinsă;

< Rezervor de apă integrat previne deteriorarea pompei. Rezervorul de apă 
poate fi înlocuit ușor, atunci când este necesar ca echipamentul să tragă 
apă dintr-o sursă externă mai mare sau dintr-un rezervor;

< Furtun cu tambur integrat;
< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 

stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Șasiul echipamentului, turnat dintr-o singură piesă, prin procedeul Roto-
Mold;

< Ghidon ergonomic, detașabil, disponibil și cu finisare din oțel inoxidabil;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor, opțional și cu finisaje din oțel 
inoxidabil și frână pentru parcare.

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat; valvă pentru detergent;

< Sistem de injecție a detergentului, încorporat;

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-140 bar

160 bar

25 L/min

2,5 m
o

60 C

16 L

20 m

Starlet

11

M2011

7,5 m

770 x 570 x 990 mm

89 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Capacitate rezervor de apă

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K40830
Aparat de spălat cu apă rece LX 2000 

< Aparatul de spălat are protecție integrală împotriva imapctului;

< Motorul electric este realizat special pentru a funcționa la 16A;
< Protecție împotriva supraîncălzirii și întrerupător pentru suprasarcină 

termică; 
< Furtun cu tambur integrat;
< Lancea, pistolul și furtunul sunt echipate cu sistem de cuplare.

< Șasiu din oțel integrat cu roți solide;

< Cutia de comandă este protejată cu capac fabricat din oțel inoxidabil;

400V / 50Hz / 14A

9,6kW / 7,5kW

1.400 rpm

30-150 bar

175 bar

32 L/min

3 m
o

60 C

20 m

Starlet

D40125

7,5 m

735 x 570 x 995 mm

125 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

21
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K40840
Aparat de spălat cu apă rece LX 2500

< Cutia de comandă este protejată cu capac fabricat din oțel inoxidabil;
< Aparatul de spălat are protecție integrală împotriva imapctului;

< Motorul electric este realizat special pentru a funcționa la 16A;

< Șasiu din oțel integrat cu roți solide;

< Lancea, pistolul și furtunul sunt echipate cu sistem de cuplare.

< Protecție împotriva supraîncălzirii și întrerupător pentru suprasarcină 
termică; 

< Furtun cu tambur integrat;

400V / 50Hz / 14A

9,6kW / 7,5kW

1.400 rpm

30-130 bar

150 bar

41,5 L/min

3 m
o

60 C

20 m

Starlet

D4020

7,5 m

735 x 570 x 995 mm

125 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K41182
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 10/200

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
< Seria Profi-Jet are furtunul cu tambur integrat opțional;

< Mâner pentru transport.

< Filtru de admisie a apei;
< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 

potrivi oricărei sarcini;

Benzină

20Honda GX 0 LX

30-200 bar

220 bar

10 L/min

2,5 m
o

60 C

10 m

M2000

03

D2503

520 x 360 x 420 mm

35 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
ELECTRIC

MOTOR
TERMIC
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K411821
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 10/200

< Filtru de admisie a apei;
< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

Benzină

20Honda GX 0 LX

30-200 bar

220 bar

10 L/min

2,5 m
o60 C

10 m

M2000

03

D2503

770 x 570 x 990 mm

38 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K411822
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 10/200

< Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;
< Furtun cu tambur integrat;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.

< Filtru de admisie a apei;

Benzină

20Honda GX 0 LX

30-200 bar

220 bar

10 L/min

2,5 m
o

60 C

20 m

M2000

03

D2503

770 x 570 x 1.005 mm

44 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Dirtkiller

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate
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K41170
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 13/150

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;

< Mâner pentru transport.

< Seria Profi-Jet are furtunul cu tambur integrat opțional;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Filtru de admisie a apei;

Benzină

Honda GX160 LX

30-150 bar

170 bar

13 L/min

2,5 m
o

60 C

10 m

M2000

D2505

520 x 360 x 420 mm

33 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K411701
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 13/150

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
< Filtru de admisie a apei;
< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 

potrivi oricărei sarcini;
< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.

Benzină

Honda GX160 LX

30-150 bar

170 bar

13 L/min

2,5 m
o60 C

10 m

M2000

D2505

770 x 570 x 990 mm

37 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
TERMIC

MOTOR
TERMIC
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K411702
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 13/150

< Furtun cu tambur integrat;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.

< Filtru de admisie a apei;

< Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

Benzină

Honda GX160 LX

30-150 bar

170 bar

13 L/min

2,5 m
o60 C

20 m

M2000

D2505

770 x 570 x 1.005 mm

42 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K411733
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/220

< Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;

< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 
combustibilului.

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Furtun cu tambur integrat;
< Filtru de admisie a apei;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;

Benzină

34Honda GX 0 LX

30-200 bar

220 bar

16 L/min

2,5 m
o60 C

20 m

Starlet

D2505

758 x 570 x 1.005 mm

71 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
TERMIC

MOTOR
TERMIC
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K411732
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/220

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Filtru de admisie a apei;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;

Benzină

34Honda GX 0 LX

30-200 bar

220 bar

16 L/min

2,5 m
o

60 C

10 m

Starlet

D2505

785 x 570 x 995 mm

64 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K41173
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/220 cu viteză variabilă

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
< Filtru de admisie a apei;

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 
combustibilului.

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;

Benzină

34Honda GX 0 LX

30-200 bar

220 bar

16 L/min

2,5 m
o60 C

10 m

Starlet

D2505

785 x 570 x 995 mm

65 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

MOTOR
TERMIC

MOTOR
TERMIC



27

APARATE DE SPĂLAT CU APĂ RECE

www.smartquality.ro

A
P

A
R

A
T

E
 D

E
 S

P
Ă

L
A

T
 C

U
 P

R
E
S

IU
N

E

K41186
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/250

< Filtru de admisie a apei;
< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 

potrivi oricărei sarcini;
< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;

Benzină

390Honda GX  LX

30-250 bar

270 bar

16 L/min

2,5 m
o60 C

10 m

Starlet

D25045

785 x 570 x 995 mm

64 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K411862
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/250

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;

< Filtru de admisie a apei;

< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 
combustibilului;

< Furtun cu tambur integrat.

Benzină

390Honda GX  LX

30-250 bar

270 bar

16 L/min

2,5 m
o

60 C

20 m

Starlet

D25045

785 x 570 x 1.005 mm

71 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate
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K411861
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 16/250 cu viteză variabilă

< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 
combustibilului.

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
< Filtru de admisie a apei;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

Benzină

390Honda GX  LX

30-250 bar

270 bar

16 L/min

2,5 m
o

60 C

10 m

Starlet

D25045

785 x 570 x 995 mm

65 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K41187
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 20/200 

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;
< Filtru de admisie a apei;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii.

Benzină

390Honda GX  LX

30-200 bar

220 bar

20 L/min

2,5 m
o

60 C

10 m

Starlet

D2507

785 x 570 x 995 mm

64 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate
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K411871
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 20/200 cu viteză variabilă

< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 
combustibilului.

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;

< Filtru de admisie a apei;

< Seria Profi-Jet cu cărucior integrat, are tamburul de furtun integrat 
opțional;

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Furtunul de înaltă presiune de 20 m este opțional;

Benzină

390Honda GX  LX

30-200 bar

220 bar

20 L/min

2,5 m
o60 C

10 m

Starlet

D2507

785 x 570 x 995 mm

65 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K411872
Aparat de spălat cu apă rece Profi-Jet B 20/200

< Reglarea presiunii permite controlarea presiunii de lucru pentru a se 
potrivi oricărei sarcini;

< Șasiu din oțel inoxidabil rezistent împotriva coroziunii;

< Seria Profi-Jet are cărucior integrat din oțel inoxidabil;
< Furtun cu tambur integrat de înaltă presiune ce are un design practic, cu 

lungime mare și manivelă pliabilă;
< Filtru de admisie a apei;

< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 
combustibilului.

Benzină

390Honda GX  LX

30-200 bar

220 bar

20 L/min

2,5 m
o

60 C

20 m

Starlet

D2507

785 x 570 x 1.005 mm

71 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate
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K411901
Aparat de spălat cu apă rece B 170 T

< Seria B are cărucior integrat rezistent;
< Furtun cu tambur integrat;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Capac de protecție la evacuare;

< Frână pentru parcare.

< Filtru de admisie a apei;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor;

Benzină

GX160 LXHonda 

30-150 bar

170 bar

12,5 L/min

2,5 m
o

60 C

20 m

M2000

05

D2505

720 x 570 x 960 mm

68 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K411941
Aparat de spălat cu apă rece B 230 T

< Filtru de admisie a apei;

< Capac de protecție la evacuare;

< Protecție la impact;

< Seria B are cărucior integrat rezistent;
< Furtun cu tambur integrat;
< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 

combustibilului;

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor;

< Frână pentru parcare.

Benzină

GX390 LXHonda 

30-200 bar

230 bar

20 L/min

2,5 m
o

60 C

20 m

Starlet

07

D2507

720 x 570 x 960 mm

 Kg93

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate
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K411921
Aparat de spălat cu apă rece B 240 T

< Seria B are cărucior integrat rezistent;
< Furtun cu tambur integrat;

< Protecție la impact;
< Frână pentru parcare.

< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 
greu de îndepărtat;

< Amortizoare de absorbție a șocurilor;

< Filtru de admisie a apei;

< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea 
combustibilului;

< Capac de protecție la evacuare;

Benzină

GX340 LXHonda 

30-220 bar

240 bar

16 L/min

2,5 m
o

60 C

20 m

Starlet

05

D2505

720 x 570 x 960 mm

93 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate

K411931
Aparat de spălat cu apă rece B 270 T

< Furtun cu tambur integrat;
< Include reglarea vitezei automat, ceea ce ajuta la reducerea combusti-

bilului;
< Filtru de admisie a apei;
< Lance Turbokill cu țeavă din oțel inoxidabil pentru a elimina murdăria 

greu de îndepărtat;

< Seria B are cărucior integrat rezistent;

< Frână pentru parcare.

< Amortizoare de absorbție a șocurilor;
< Protecție la impact;

< Capac de protecție la evacuare;

Benzină

GX390 LXHonda 

30-250 bar

270 bar

16 L/min

2,5 m
o60 C

20 m

Starlet

045

D25045

720 x 570 x 960 mm

93 Kg

Combustibil motor

Tip motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance Turbokill

Lance din oțel inoxidabil

Dimensiuni

Greutate
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K414606
Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 11/130

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigură accesul convenabil;

< Design compact, presiune de lucru pănă la 150 bar, roți mari cu anvelope 
din cauciuc și tampoane de absorție a șocurilor față-spate;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

230V / 50Hz / 15A

3,4kW / 2,3kW

1.400 rpm

30-130 bar

145 bar

11 L/min
o60 C
o12-82 C
o140 C

55 kW

4 L

25 L

10 m

M2000

D25045

5 m

790 x 590 x 980 mm

150 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K414607
Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 11/130 cu tambur cu furtun

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Design compact, presiune de lucru pănă la 150 bar, roți mari cu anvelope 
din cauciuc și tampoane de absorție a șocurilor față-spate;

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigură accesul convenabil;

< Furtun cu tambur integrat; 

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

230V / 50Hz / 15A

3,4kW / 2,3kW

1.400 rpm

30-130 bar

145 bar

11 L/min
o

60 C
o

12-82 C
o

140 C

55 kW

4 L

25 L

15 m

M2000

D25045

5 m

790 x 590 x 1.240 mm

171 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil 

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K414616
Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 12/150

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigură accesul convenabil;

< Design compact, presiune de lucru pănă la 150 bar, roți mari cu anvelope 
din cauciuc și tampoane de absorție a șocurilor față-spate;

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;

400V / 50Hz / 7,2A

3,8kW / 3,0kW

1.400 rpm

30-150 bar

170 bar

12 L/min
o60 C
o12-80 C
o140 C

58 kW

4 L

25 L

10 m

M2000

D25045

7,5 m

790 x 590 x 980 mm

150 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil 

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K414617
Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 12/150 cu tambur cu furtun

< Design compact, presiune de lucru pănă la 150 bar, roți mari cu anvelope 
din cauciuc și tampoane de absorție a șocurilor față-spate;

< Furtun cu tambur integrat; 

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigură accesul convenabil;

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

400V / 50Hz / 7,2A

3,8kW / 3,0kW

1.400 rpm

30-150 bar

170 bar

12 L/min
o60 C
o12-80 C
o140 C

58 kW

4 L

25 L

15 m

M2000

D25045

7,5 m

790 x 590 x 1.240 mm

171 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K414626
Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 15/150

< Design compact, presiune de lucru pănă la 150 bar, roți mari cu anvelope 
din cauciuc și tampoane de absorție a șocurilor față-spate;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigură accesul convenabil;

400V / 50Hz / 7,2A

3,8kW / 3,0kW

1.400 rpm

30-120 bar

135 bar

15 L/min
o

60 C
o

12-80 C
o

150 C

65 kW

4 L

25 L

10 m

M2000

D2507

7,5 m

790 x 590 x 980 mm

150 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil 

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K414627
Aparat de spălat cu apă caldă Therm CA 15/150 cu tambur cu furtun

< Design compact, presiune de lucru pănă la 150 bar, roți mari cu anvelope 
din cauciuc și tampoane de absorție a șocurilor față-spate;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigură accesul convenabil;

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Furtun cu tambur integrat; 

< Sistemul Total Stop îmbunătățește durata de viață și reduce consumul de 
energie.

400V / 50Hz / 7,2A

3,8kW / 3,0kW

1.400 rpm

30-120 bar

135 bar

15 L/min
o60 C
o12-80 C
o150 C

65 kW

4 L

25 L

15 m

M2000

D2507

7,5 m

790 x 590 x 1.240 mm

181 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K414426
Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 11/130

230V / 50Hz / 15A

3,4kW / 2,3kW

1.400 rpm

30-130 bar

145 bar

11 L/min
o60 C
o12-80 C
o140 C

55 kW

4 L

25 L

10 m

M2000

D25045

5 m

790 x 590 x 980 mm

150 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil 

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigurați accesul convenabil;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.

K414427
Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 11/130 cu tambur cu furtun

< Furtun cu tambur integrat; 

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigurați accesul convenabil;

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

230V / 50Hz / 15A

3,4kW / 2,3kW

1.400 rpm

30-130 bar

145 bar

11 L/min
o60 C
o12-80 C
o140 C

55 kW

4 L

25 L

15 m

M2000

D25045

5 m

800 x 600 x 1.260 mm

179 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de înzălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K414416
Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 13/180

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigurați accesul convenabil;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

400V / 50Hz / 8,7A

4,8kW / 4,0kW

1.400 rpm

30-180 bar

200 bar

13 L/min
o

60 C
o

12-80 C
o

150 C

60 kW

4 L

25 L

20 m

M2000

D25045

7,5 m

790 x 590 x 980 mm

150 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil 

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K414417
Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 13/180 cu tambur cu furtun

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigurați accesul convenabil;

< Furtun cu tambur integrat; 

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie.

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

400V / 50Hz / 8,7A

4,8kW / 4,0kW

1.400 rpm

30-180 bar

200 bar

13 L/min
o60 C
o12-80 C
o150 C

60 kW

4 L

25 L

15 m

M2000

D25045

7,5 m

790 x 590 x 1.240 mm

179 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K414406
Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 15/150

< Furtun cu tambur integrat;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Panou de comandă aranjat pentru o imagine de ansamblu cu termostat 
rotativ reglabil pentru controlul temperaturii apei.

< Termostat de siguranță (temperatura de evacuare mai mare de 260°C).

< Protecție suplimentară pentru supracurent;

400V / 50Hz / 8,7A

4,8kW / 4,0kW

1.400 rpm

30-150 bar

170 bar

15 L/min
o

60 C
o

12-80 C
o

150 C

65 kW

4 L

25 L

10 m

M2000

D25055

7,5 m

790 x 590 x 1.240 mm

150 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K414407
Aparat de spălat cu apă caldă Therm C 15/150 cu tambur cu furtun

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Sistem de siguranță cu 4 căi, cu protecție la suprasarcină;

< Protecție suplimentară pentru supracurent;

< Arzătorul se oprește atunci când nu există ulei de încălzire.

< Termostat de siguranță (temperatura de evacuare mai mare de 260° C);

< Capace detașabile ce protejează componentele mecanice de factorii de 
mediu și asigurați accesul convenabil;

< Furtun cu tambur integrat;

< Presiunea reglabilă - permite controlul complet al presiunilor ce trebuie 
stabilite pentru a se potrivi oricărei sarcini; 

400V / 50Hz / 8,7A

4,8kW / 4,0kW

1.400 rpm

30-150 bar

170 bar

15 L/min
o

60 C
o

12-80 C
o

150 C

65 kW

4 L

25 L

15 m

M2000

D25055

7,5 m

790 x 590 x 1.240 mm

179 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K41349
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 635-1

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

230V / 30Hz / 15A

3,4kW / 2,3kW

1.400 rpm

30-130 bar

145 bar

10,6 L/min
o60 C
o12-89 C
o145 C

55 kW

4 L

35 L

10 m

Starlet

D25045

5 m

1.050x800x1.015 mm

212 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K413491
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 635-1 cu tambur cu furtun

< Furtun cu tambur integrat;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

230V / 30Hz / 15A

3,4kW / 2,3kW

1.400 rpm

30-130 bar

145 bar

10,6 L/min
o60 C
o12-89 C
o145 C

55 kW

4 L

35 L

20 m

Starlet

D25045

5 m

1.050x800x1.300 mm

212 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

400V / 50Hz / 8,7A

4,8kW / 4,0kW

1.400 rpm

30-175 bar

190 bar

14,6 L/min
o60 C
o12-87 C
o155 C

60 kW

4 L

35 L

10 m

Starlet

D25045

7,5 m

1.050x800x1.015 mm

212 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K41342
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 875-1

< Furtun cu tambur integrat;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

400V / 50Hz / 8,7A

4,8kW / 4,0kW

1.400 rpm

30-175 bar

190 bar

14,6 L/min
o60 C
o12-87 C
o155 C

60 kW

4 L

35 L

20 m

Starlet

D25045

7,5 m

1.050x800x1.300 mm

212 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K413421
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 875-1 cu tambur cu furtun
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K41352
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 895-1

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-195 bar

215 bar

14,9 L/min

3,5 m
o

60 C
o

12-86 C
o

155 C

65 kW

4 L

35 L

10 m

Starlet

D25045

7,5 m

1.050x800x1.015 mm

217 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K413521
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 895-1 cu tambur cu furtun

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

< Furtun cu tambur integrat;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-195 bar

215 bar

14,9 L/min

3,5 m
o

60 C
o

12-86 C
o

155 C

65 kW

4 L

35 L

20 m

Starlet

D25045

7,5 m

1.050x800x1.300 mm

217 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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K41353
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1165-1

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

400V / 50Hz / 12A

6,4kW / 5,0kW

1.400 rpm

30-165 bar

180 bar

19,4 L/min

3,5 m
o60 C
o12-82 C
o155 C

78 kW

4 L

35 L

10 m

Starlet

D2507

7,5 m

1.050x800x1.015 mm

217 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K413531
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1165-1 cu tambur cu furtun

< Furtun cu tambur integrat;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

400V / 50Hz / 12A

6,4kW / 5,0kW

1.400 rpm

30-165 bar

180 bar

19,4 L/min

3,5 m
o

60 C
o

12-82 C
o

155 C

78 kW

4 L

35 L

20 m

Starlet

D2507

7,5 m

1.050x800x1.300 mm

217 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate
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< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-125 bar

140 bar

25 L/min

3,5 m
o

60 C
o

12-65 C
o

140 C

84 kW

4 L

35 L

10 m

Starlet

M20125

7,5 m

1.050x800x1.015 mm

222 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K41348
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1525-1

< Capac ce protejează componentele mașinii de factorii de mediu;

< Panou de comandă digital ce permite controlul temperaturii apei;

< Frână pentru parcare pentru o fixare sigură;

< Furtun cu tambur integrat;

< Sistem de injecție a detergentului încorporat;

< Sistemul Total Stop cu întreruperea întârziată a motorului îmbunătățește 
durata de viață și reduce consumul de energie;

< Protecție suplimentară la supra-sarcină.

400V / 50Hz / 12A

7,5kW / 5,5kW

1.400 rpm

30-125 bar

140 bar

25 L/min

3,5 m
o

60 C
o

12-65 C
o

140 C

84 kW

4 L

35 L

20 m

Starlet

M20125

7,5 m

1.050x800x1.300 mm

228 Kg

Sursă alimentare

Putere de intrare/ieșire

Turație motor

Presiune de lucru

Suprapresiune admisibilă

Debit de apă

Înălțime de aspirație

Temperatură maximă de admisie a apei

Temperatură de ieșire reglabilă

Temperatură abur

Putere de încălzire

Capacitate rezervor de apă

Capacitate rezervor de combustibil 

Lungime furtun de înaltă presiune

Pistol de declanșare siguranță

Lance din oțel inoxidabil

Lungime cablu de alimentare

Dimensiuni

Greutate

K413481
Aparat de spălat cu apă caldă Therm 1525-1 cu tambur cu furtun

MOTOR
ELECTRIC

MOTOR
ELECTRIC


