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 f két kerékkel és fogantyúval szerelt hordozható modellek
 f Total Stop rendszer: a motor azonnal indítható és leállítható a 
szórópisztollyal vezérelve
 f motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
 f praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, magasny-
omású tömlőnek és tápkábelnek
 f megbízható, 3 dugattyús axiál szivattyú

HDR-K 39-12 - HDR-K 48-15:
 f beépített vízszűrő védi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől
 f megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep 
révén

HDR-K 39-12 és HDR-K 44-13:
 f a tartozékként szállított felülettisztítóval a csempe, a fal és egyéb 
nagy felületek fröccsenésmentesen, hatékonyan tisztíthatók

 f a szórófej gyorsan, szerszám nélkül cserélhető a gyorscsatlakozó 
rendszerrel

HDR-K 60-13:
 f 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, masszív elektromotor
 f triplex szivattyú és hajtókar rendszer

HDR-K széria
hidegvizes magasnyomású mosók

Listaár: 172.400,-

Cikkszám: 7101481

152.900,-
Listaár: 424.500,-

Cikkszám: 7102601

376.400,-

Listaár: 56.200,-

Cikkszám: 7101391

49.900,-

HDR-K 48-15 HDR-K 60-13

HDR-K 39-12

Műszaki adatok HDR-K 39-12 HDR-K 44-13 HDR-K 48-15 HDR-K 60-13
Működési helyzet függőleges függőleges függőleges vízszintes
Max. nyomás 120 bar 135 bar 150 bar 130 bar
Max. áramlási sebesség 390 l/óra 440 l/óra 480 l/óra 600 l/óra
Max. vízhőfok 50 °C 50 °C 50 °C 60 °C
Tápkábel hossza 5 m 5 m 5 m 5 m
Teljesítmény 1,5 kW (220-240 V) 1,8 kW (220-240 V) 2,5 kW (230 V) 2,6 kW (230 V)
Magasnyomású tömlő hossza 5 m 6 m 8 m 10 m
Dugattyúfej anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél kerámia
Hengerfej anyaga alumínium alumínium alumínium sárgaréz
Méret 280 x 240 x 650 mm 420 x 340 x 870 mm 420 x 360 x 930 mm 390 x 380 x 900 mm
Súly 5,9 kg 12,9 kg 22,5 kg 36 kg

HDR-K 39-12 szállított tartozékok:
 f 5 m-es magasnyomású tömlő
 f kézi szórópisztoly
 f szórófej
 f állítható magasnyomású fej
 f forgófejű folttisztító fej
 f habszóró berendezés 0,5 literes tartállyal
 f felülettisztító
 f vízcsatlakozó készlet szűrővel

HDR-K 44-13 szállított tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 f magasnyomású szórószár folteltávolítóval
 f szórófej
 f multifunkciós fej koncentrált és legyező szóráshoz
 f felülettisztító
 f vízcsatlakozó készlet szűrővel
 f integrált tisztítószeres tartály
 f integrált tömlődob fogantyúval
 f 6 m magasnyomású tömlő

HDR-K 48-15 szállított tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 f magasnyomású szórószár folteltávolítóval
 f multifunkciós fej koncentrált és legyező szóráshoz
 f vízcsatlakozó készlet szűrővel
 f integrált tisztítószeres tartály
 f integrált tömlődob fogantyúval
 f 8 m magasnyomású tömlő

Európai
Gyártmány

 HDR-K 60-13:
 f kézi szórópisztoly
 f magasnyomású szórószár folteltávolítóval
 f multifunkciós szórófej
 f vízcsatlakozó készlet szűrővel
 f integrált tisztítószeres tartály
 f integrált tömlődob fogantyúval
 f 10 m hosszú magasnyomású tömlő

Listaár: 108.200,-

Cikkszám: 7101441

95.900,-

HDR-K 44-13

FORGÁCSGYŰJTŐ ZSÁK PVC

Cikkszám 7116001

Bruttó listaár 5.000,-

Bruttó akciós ár 4.400,-
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 f üzemmódválasztás 3 fokozatú forgókapcsolóval (kikapcsolás/permetezés/mosás mód)
 f makacsabb vagy beszáradt szennyeződések hatékony tisztítása a szórószárral végzett előmosás segítségével
 f két gumírozott kerékkel és ergonomikus fogantyúval szerelve a mobilitás érdekében 
 f Total Stop rendszer: a motor azonnal indul és áll le a szórópisztoly által vezérelve
 f tömlődob 8 méteres magasnyomású tömlővel
 f integrált tisztítószeres tartály
 f megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep révén
 f robusztus háromdugattyús axiál szivattyú alumínium fejjel, rozsdamentes acél dugattyúval
 f praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, magasnyomású tömlőnek és tápkábelnek

 f két gumírozott kerékkel és teleszkópos fogantyúval szerelve a mobilitás 
érdekében
 f Total Stop rendszer: a motor azonnal indul és áll le a szórópisztoly által 
vezérelve
 f az üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz mérten állítható, a beállított 
nyomás kijelzése manométeren
 f beépített tömlődob 10 méter hosszú magasnyomású tömlővel
 f beépített tisztítószeres tartály

 f könnyen ellenőrizhető és karbantartható vízszűrő, mely megvédi a szivattyút a 
vízben lévő szennyeződésektől
 f megnövelt szivattyú élettartam az automatikus biztonsági szelep révén
 f robusztus háromdugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejjel, rozsdamentes acél 
dugattyúval
 f túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
 f praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, magasnyomású tömlőnek 
és tápkábelnek

 f szabadalmaztatott Dualtech-rendszer két integrált szivattyúval, két választható 
tisztítási móddal
 f 1. üzemmód: a járműveken, kertben, kültéri bútorokon végzett tisztítási munkákhoz
 f 2. üzemmód: a makacsabb, lerakódott szennyeződésekhez (pl. építkezéseken)
 f kerekekkel, teleszkópos fogantyúval szerelt, hordozható modell
 f magasnyomású szórószár gyorscserélő rendszerrel
 f az egyedülálló dupla szórófejjel növelhető a sugár terület
 f 5 az 1-ben multifunkciós szórófej tartozékként
 f vízszűrő a szivattyú védelme érdekében
 f termikus motorvédő kapcsoló

Felszereltég:
 f rozsdamentes acél dugattyú
 f Total-Stop szivattyúvezérlő rendszer
 f magasnyomású tömlő szövetbetéttel
 f vízszűrő
 f integrált tömlődob
 f tömlő gyorscsatlakozóval
 f kézi szórópisztoly gyorscsatlakozóval
 f Ø 200 mm kerekek
 f praktikus, készülékbe integrált tartozék tárolók

HDR-K 46-16 SW hidegvizes magasnyomású mosó
két tisztítási mód a makacs szennyeződések hatékony eltávolításához

HDR-K 60-18 hidegvizes magasnyomású mosó
állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz igazodva

HDR-K 85-16 TF hidegvizes magasnyomású mosó
szabadalmaztatott Dualtech-rendszerrel a még nagyobb hatékonyság érdekében

Listaár: 249.800,-

Cikkszám: 7101601

221.500,-

Listaár: 169.600,-

Cikkszám: 7101851

150.400,-

Listaár: 141.200,-

Cikkszám: 7101461

125.200,-

HDR-K 60-18

HDR-K 85-16 TF

HDR-K 46-16 SW

Műszaki adatok HDR-K 46-16 SW
Üzemi nyomás 107 bar
Maximális nyomás 120 bar
Max. áramlási sebesség 460 liter/óra
Működési helyzet álló
Maximális vízhőfok 50 °C
Zajszint 93 dB(A)
Teljesítmény 2,2 kW (230 V)
Tápkábel hossza 5 m
Méret 330 x 307 x 790
Súly 11,6 kg

Szállított tartozékok:
 f szórószár
 f magasnyomású fúvóka
 f szórófej
 f felülettisztító
 f kézi szórópisztoly
 f permetező szórószár (munkanyomás: 
3 bar, áramlási sebesség: 18 l/óra)
 f 8 m-es magasnyomású tömlő
 f 6 m-es spiráltömlő
 f vízszűrő

Műszaki adatok HDR-K 60-18
Üzemi nyomás max. 140 bar
Maximális nyomás 180 bar
Max. áramlási sebesség 600 liter/óra
Működési helyzet álló
Maximális vízhőfok 50 °C
Zajszint 99 dB(A)
Teljesítmény 2,8 kW (230 V)
Tápkábel hossza 5 m
Méret 449 x 388 x 895
Súly 25 kg

Szállított tartozékok:
 f magasnyomású tömlő 10 m
 f szórószár állítható magasnyomású fúvókával
 f szórószár tisztítófejjel
 f vízszűrő
 f kézi szórópisztoly
 f habszóró berendezés
 f felülettisztító hosszabbító szárral

Műszaki adatok HDR-K 85-16 TF
Max. üzemi nyomás 60 / 160 bar
Max. áramlási sebesség 600 l/óra
Működési helyzet álló
Maximális vízhőfok 50 °C
Zajszint 99 dB(A)
Teljesítmény 2,8 kW
Tápkábel hossza 5 m
Csatlakozási feszültség 230 V / 50 Hz
Méret 449 x 388 x 895
Súly 25 kg

Szállított tartozékok:
 f habszivacs rögzítés
 f 2 forgatható fúvóka
 f hosszabbító cső
 f kézi szórópisztoly
 f magasnyomású tömlő 8 m
 f 5 az 1-ben multifunkciós fúvóka
 f dupla fúvóka tartó
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 f mobilis kialakítású modellek alumínium vázzal, két 
gumi kerékkel, rezgéscsillapító lábakkal, fogantyúval, 
tartozéktartóval
 f Total Stop rendszer: a motor azonnali indítása és 
leállítása a szórópisztoly által vezérelve
 f megbízható szivattyú alumínium fejjel, olajszint 
érzékelővel
 f praktikus tartók a kézi szórópisztolynak, szórószárnak, 
tömlőnek
 f beépített tisztítószeres tartály, a tisztítószer 
egyszerűen adagolható
 f kiváló minőségű menetes csatlakozások
 f beépített vízszűrő védi a szivattyút a vízben lévő 
részecskéktől, szennyeződésektől
 f állítható üzemi nyomás az adott tisztítási feladathoz 
igazítható
 f ellenőrizhető olajszint
 f a leeresztő csavar és leeresztő nyílások megkönnyítik a 
karbantartást és az olajcserét
 f beépített tisztítószer elszívás
 f könnyedén ellenőrizhető bemeneti víz szűrő

HDR-K magasnyomású mosó széria
benzinüzemű, hidegvizes modellek

Műszaki adatok HDR-K 66-20 BL HDR-K 72-22 BH HDR-K 96-28 BL
Max. nyomás 200 bar 220 bar 270 bar
Max. áramlási sebesség 660 l/óra 720 l/óra 960 l/óra
Max. vízhőfok 50 °C 60 °C 60 °C
Magasnyomású tömlő hossz 8 m 10 m 10 m
Teljesítmény 4,1 kW 4,1 kW 8,2 kW
Fordulatszám 3600 f/p. 3600 f/p. 3600 f/p.
Üzemanyagtartály kapacitás 3,6 l 3,1 l 6,5 l
Magasnyomású tömlő hordozóanyaga acél megerősítés acél megerősítés acél megerősítés
Méret 520 x 690 x 565 mm 520 x 690 x 565 mm 830 x 595 x 640 mm
Súly 31,4 kg 34,7 kg 58,4 kg

Műszaki adatok HDR-H 54-15 HDR-H 60-14
Üzemi nyomás max. 150 bar 180 bar
Max. áramlási sebesség 540 l/óra 720 l/óra
Max. vízhőfok 90 °C 110 °C
Üzemanyag tartály kapacitás 15 l 15 l
Tisztítószeres tartály kapacitás 4,5 l 3,5 l
Teljesítmény 2,5 kW 4,8 kW
Fordulatszám 2800 f/p. 2800 f/p.
Tápfeszültség 230 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz
Magasnyomású tömlő hossz 10 m 15 m
Méret (h x sz x m) 890 x 500 x 820 940 x 620 x 840
Súly 35 kg 100 kg

motorralmotorral

HONDA
motorral

Listaár: 488.800,-

Cikkszám: 7103722

433.400,-

HDR-K 72-22 BH

Listaár: 278.200,-

Cikkszám: 7103662

246.700,-

HDR-K 66-20 BL

Listaár: 514.300,-

Cikkszám: 7109628

456.000,-

HDR-K 96-28 BL

HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL szállított tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 f 10 m magasnyomású tömlő
 f ívelt szórószár állítható fúvókával
 f 4 részes, gyorsan cserélhető, szórófej készlet

HDR-K 66-20 BL szállított tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 f 8 m magasnyomású tömlő
 f ívelt szórószár állítható fúvókával
 f 4 részes, gyorsan cserélhető, szórófej készlet

 f a víz hőmérséklete az adott tisztítási feladathoz igazítható
 f Total Stop rendszer: a szivattyú azonnali indítása és leállítása 
a szórópisztoly által vezérelve
 f robusztus, 3-dugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejjel, rozsda-
mentes acél dugattyúval
 f motor túlterhelés elleni védelem motorvédő kapcsolóval
 f könnyen irányítható az ergonomikus fogantyúnak, két nagy 
keréknek és egy görgőnek köszönhetően
 f két év garanciával

HDR-H 54-15
 f Easy-Start funkció: indítási tehermentesítés nyomáscsök-
kentéssel a szivattyú indulásakor
 f praktikus tárolók a kézi szórópisztolynak, szórófejnek, 
kiegészítőknek
 f vízhőmérséklet 90 °C-ig állítható
 f integrált tömlődob 10 m-es magasnyomású tömlővel
 f indítási tehermentesítéssel

HDR-H 60-14
 f az alváz védelme hátsó és első lökhárítóval
 f tartók a szórófej és tápkábel részére
 f szabályozható mosószer adagolás
 f vízhőmérséklet 110 °C-ig állítható
 f lehajtható fogantyú a helytakarékos tároláshoz

HDR-H széria
melegvizes magasnyomású mosók

Listaár: 744.400,-

Cikkszám: 7150541

660.000,-

HDR-H 54-15

HDR-H 54-15 tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 f szórófej
 f lapos szórófej 15°
 f tömlődob
 f magasnyomású tömlő 10 m
 f fúvókatisztító tű

HDR-H 60-14 tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 f szórófej
 f lapos szórófej 15°
 f tömlődob
 f magasnyomású tömlő 15 m
 f fúvókatisztító tű

Listaár: 1.213.400,-

Cikkszám: 7150601

1.075.800,-

HDR-H 60-14

HD SPECIAL 1L
tisztítófolyadék koncentrátum 1L

Cikkszám 7321901

Bruttó listaár 2.200,-

Bruttó akciós ár 2.000,-
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 f felhasználható zöldövezetek, mezőgazdasági területek 
öntözésére, víz kiemelésére tározókból, kutakból
 f a fagy kivételével bármilyen időjárási körülmények 
között megállja a helyét
 f a spirálház és kerék öntöttvasból van, így a szivattyú 
hosszú élettartammal bír

 f erőteljes és hatékony négyütemű motor, mindig 
egyszerűen indítható
 f robusztus acélkeret rezgéscsillapítókkal
 f a beépített membrán megakadályozza a víz visszatérését
 f könnyen szállítható kis súlya miatt
 f egyszerűen karbantartható

 f ergonomikus fogantyú kialakítás
 f szivattyúzás sekély, néhány mm-es 
vízszintnél is lehetséges 
 f kiváló minőségű tömítések garantálják 
a hosszú élettartamot
 f automatikus működés állítható 
úszókapcsolóval

 f tiszta- és szennyvízhez is használható az 
állítható lábaknak köszönhetően
 f ergonomikus fogantyú kialakítás
 f kiváló minőségű tömítések garantálják a 
hosszú élettartamot
 f automatikus működés az állítható 
úszókapcsoló révén

 f kiváló minőségű tömítések garantálják a hosszú élettartamot
 f ergonomikus fogantyú kialakítás
 f automatikus működés állítható úszókapcsolóval
 f folyadék hőmérséklet tartomány: 0 és +35 °C  között

 f ergonomikus fogantyú kialakítás
 f automatikus működés az állítható úszókapcsoló révén
 f tiszta- és szennyvízhez is használható az állítható 
lábak révén
 f legfeljebb 35 mm-es részecskéket tartalmazó 
folyadékok szállítására alkalmas
 f folyadék hőmérséklet tartomány: 0 és +35 °C  között

FWP 50 tiszta vizes szivattyú 
nagy teljesítménnyel, folyamatos üzemre

SCWP 7514
búvárszivattyú tiszta vízhez

SDWP 7514
kombinált búvárszivattyú

SCWP 10013 búvárszivattyú
tiszta vízhez masszív, rozsdamentes acél házzal

SDWP 10020 kombinált búvárszivattyú
szennyvízhez masszív, rozsdamentes acél házzal

Listaár: 29.300,-

Cikkszám: 7520100

26.000,-

Listaár: 30.600,-

Cikkszám: 7520200

27.100,-

Listaár: 41.400,-

Cikkszám: 7520105

36.700,-

Listaár: 56.000,-

Cikkszám: 7520205

49.600,-

SCWP 7514

SDWP 7514

SCWP 10013

SDWP 10020

Műszaki adatok FWP 50
Max. szállított víz 566 liter/perc
Szállítási nyomás 3 bar
Max. szemcseméret 7 mm
Bemeneti/kimeneti menet / Ø 2“ / 50,8 mm
Max. szállítási / szívási magasság 30 m / 7 m
Üzemanyag típusa benzin
Motor teljesítmény / Zajszint 4 kW / 77 dB(A)
Motor fordulatszám 3600 ford./perc
Motor indítás / Hűtés típusa manuális / léghűtés
Tartály kapacitása 3,6 liter
Működési idő 75%-os terhelésnél ~ 2,5 óra
Motorolaj mennyiség 0,6 liter
Méret (h x sz x m) / Súly 470 x 386 x 450 / mm 23 kg

Műszaki adatok SCWP 7514
Max. szállított víz 233 liter/perc
Max. szállítási magasság 9 m
Kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 5 mm
Kimeneti átmérő 1 1/4“
Motor teljesítmény 750 W
Tápfeszültség 230 V ~ 50 Hz

Műszaki adatok SDWP 7514
Max. szállított víz 233 liter/perc
Max. szállítási magasság 8 m
Kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 30 mm
Kimeneti átmérő 1 1/4“
Motor teljesítmény 750 W
Tápfeszültség 230 V ~ 50 Hz

Műszaki adatok SCWP 10013
Max. szállított víz 216 liter/perc
Max. szállítási magasság 11,5 m
Max. merülési mélység 7 m
Kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 5 mm
Kimeneti átmérő 5“
Motor teljesítmény 1000 W (230 V)

Műszaki adatok SDWP 10020
Max. szállított víz 325 liter/perc
Max. szállítási magasság 10,5 m
Max. merülési mélység 7 m
Kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 35 mm
Kimeneti átmérő 1 1/2"
Motor teljesítmény 1000 W (230 V)

FWP 50 szállított tartozékok:
 f 2 x tömlőcsatlakozó
 f 2 x hollandi anya
 f 2 x gumi tömítés
 f 3 x tömlőbilincs

 f 1 x szívószűrő
 f 4 x gumi láb
 f 1 x szerszámkészlet

SZÍVÓTÖMLŐ 50.8 MM X 3.7 M

Cikkszám 7510000

Bruttó listaár 18.700,-

Bruttó akciós ár 16.600,-

Listaár: 121.400,-

Cikkszám: 7500050

107.600,-

FWP 50
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 f tiszta- és szennyvízhez is használható
 f kiváló minőségű tömítések
 f automatikus indítás/leállítás funkcióval
 f alkalmas többek között kerti tavak, elárasztott 
pincék, építési gödrök kiszivattyúzására
 f a beépített úszókapcsoló a vízszinttől függően 
kapcsolja be a szivattyút
 f integrált szárazfutás elleni védelem

 f alkalmas a kert öntözésére és nyomásnövelésre 
a háztartásban
 f ergonomikus markolat kialakítás
 f rendkívül csendes működés
 f folyadék hőmérsékleti tartomány: 
0 °C és +35 °C között
 f 1.5 m hosszú tápkábel

 f kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez
 f intelligens vezérlés a hatékony automatikus 
működéshez, állítható nyomással
 f a kijelzőn megjelenik a szállítási sebesség 
és nyomás érték, illetve az időzítő
 f integrált szárazfutás elleni védelem
 f hővédelem
 f rendkívül halk működés
 f a tömlővezetékek minimális átmérője 25 mm

 f a többlépcsős járókerék technológia magas 
víznyomás létrehozására képes
 f kiváló minőségű, robusztus ház műanyagból és 
rozsdamentes acélból
 f ideális csapadékvíz- és öntözőrendszerekhez, 
víz szivattyúzásához ciszternákból, tározókból, 
tavakból, kutakból és egyéb, nagyobb nyomást 
igénylő alkalmazásokhoz
 f folyadék hőtartomány: 
0 és +35 °C  között

SDWP 7014A kombinált búvárszivattyú
automatikus indítással/leállítással

GP 1105C
Kerti szivattyú tiszta vízhez

GP 1105S kerti szivattyú
szűrővel, LCD kijelzővel tiszta vízhez

SPWP 1107
búvárszivattyú tiszta vízhez

Listaár: 35.400,-

Cikkszám: 7520210

31.400,-

Listaár: 42.000,-

Cikkszám: 7521100

37.200,-
Listaár: 89.500,-

Cikkszám: 7521200

79.300,-

SDWP 7014A

GP 1105C GP 1105S

Műszaki adatok SDWP 7014 A
Max. szállított víz 233 liter/perc
Max. szállítási magasság 8 m
Kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 25 mm
Kimeneti átmérő 1 1/4"
Motor teljesítmény 750 W
Tápfeszültség 230 V ~ 50 Hz

Műszaki adatok GP 1105C
Max. szállított víz 76 liter / perc
Max. szállítási magasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Zajszint 82 dB(A)
Motorteljesítmény 1100 W (230 V)
Méret (h x sz x m) 379.5 x 212.5 x 284 mm
Súly 11.8 kg

Műszaki adatok GPI 5548
Max. szállított víz 45-80 liter/perc
Max. szállítási magasság 40 m
Szívási magasság 6 m
Kábel hossz 1,5 m
Folyadék hőmérséklet tartomány 0 / +40 °C
Kimeneti átmérő 1“
Motor teljesítmény 0,55 kW (230 V)

Műszaki adatok GP 1105S
Max. szállított víz 76 liter/perc
Max. szállítási magasság 46 m
Max. merülési mélység 8 m
Kábel hossz 1,5 m
Kimeneti átmérő 1"
Motor teljesítmény 1100 W (230 V)
Méret (h x sz x m) 470 x 215 x 305 mm
Súly 11.5 kg

Listaár: 76.500,-

Cikkszám: 7520300

67.800,-

SPWP 1107

Műszaki adatok SPWP 1107
Max. szállított víz 116 liter/perc
Max. szállítási magasság 42 m
Max. merülési mélység 7 m
Kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 1 mm
Kimeneti átmérő 1"
Motor teljesítmény 1100 W (230 V)

 f különösen halkan üzemelő, energiatakarékos készülék
 f háztartási vízellátáshoz, kerti öntözéshez is használható
 f az intelligens szivattyúvezérlés automatikusan szabályozza 
a szállítási sebességet, tehát csak annyi energiát használ 
fel, amennyire éppen szükség van
 f a maximális szállítási nyomás érintőképernyőn állítható
 f hővédelemmel felszerelve

 f kifejezetten alkalmas több fogyasztási pont ellátására, 
gyakori ki- és bekapcsolás mellett
 f integrált szárazfutás elleni védelemmel
 f üzemi hibák (pl. szivárgás, szárazfutás vagy túlmelegedés) 
automatikus felismerése és kijelzése a kijelzőn keresztül 
– a védelmi rendszer megakadályozza a szivattyú káro-
sodását

GPI 5548 intelligens kerti szivattyú
automatikus teljesítmény-szabályzással

DRY RUNPRESSURE LEAKAGE TEMPERATUREERROR

GPI 5548

WARNING 
INDICATOR

3 s

3 s

Az intelligens szivattyúvezérlés a sebesség beál-
lításával automatikusan szabályozza a nyomást/
áramlási sebességet a rendszerben.

Listaár: 245.700,-

Cikkszám: 7521400

217.900,-

GPI 5548
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 f kerti öntözéshez, háztartási nyomásnöveléshez
 f energiatakarékos: a víztartály 24 liter vizet tud 
tárolni, így puffereli a kisebb vízszükségleteket
 f intelligens vezérlés a hatékony automatikus 
működéshez, állítható nyomással
 f integrált szárazfutás elleni védelem
 f hővédelem
 f a kijelző megjeleníti a szállítási sebességet és 
nyomás értéket, illetve az időzítőt
 f rendkívül halkan működik
 f a tömlővezetékek minimális átmérője 25 mm 
 f folyadék hőtartomány: 0 és +35 °C  között

 f alkalmas a kert öntözésére és nyomásnövelésre 
a háztartásban
 f energiatakarékos: a víztartály 19 liter vizet 
képes tárolni, ezáltal kisebb a vízigény
 f rendkívül csendes működés
 f motor hővédelemmel
 f folyadék hőtartomány: 0 és +35 °C  között
 f tápkábel hossz: 1,5 méter

 f ideális kútvíz szivattyúzásához, szállításához
 f a beépített nyomás- és áramlásérzékelők automatikusan 
elindítják a szivattyút víz szívásakor, majd ennek 
végeztével leállítják
 f a többlépcsős járókerék technológia magas víznyomás 
létrehozására képes
 f integrált szárazfutás elleni védelem
 f hővédelem
 f beépített visszacsapó szeleppel felszerelve
 f kiváló minőségű, robusztus ház rozsdamentes acélból

 f ütésálló műanyag ház
 f falra szerelhető, 180°-ban elforgatható konzollal
 f a tömlő automatikusan feltekerhető, 
vagy bármilyen helyzetben 
rögzíthető, megállítható

DWS 1105 háztartási vízmű
előszűrővel, digitális kijelzővel

DWS 1105P háztartási vízmű
szilárd öntvény házzal

DWP 1106A mélykúti szivattyú tiszta vízhez
automatikus indítási/leállítási funkcióval

Szivattyú kiegészítők

WSAR 20 víztömlő dobbal
gyors, egyszerű és kényelmes használat

Listaár: 141.300,-

Cikkszám: 7522200

125.300,- Listaár: 66.700,-

Cikkszám: 7522100

59.100,-

Listaár: 41.000,-

Cikkszám: 7560020

36.400,-

Listaár: 124.900,-

Cikkszám: 7523105

110.800,-

DWS 1105

DWS 1105P

WSAR 20

DWP 1106A

Műszaki adatok DWS 1105
Max. szállított víz 4560 liter/perc
Max. szállítási magasság 46 m
Max. merülési mélység 8 m
Kábel hossz 1,5 m
Kimeneti átmérő 1“
Motor teljesítmény 1100 W (230 V)

Műszaki adatok DWS 1105P
Max. szállított víz 76 liter / perc
Max. szállítási magasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Víztartály kapacitása 19 liter
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Zajszint 88 dB(A)
Motorteljesítmény 1100 W (230 V)

Műszaki adatok DWP 1106A
Max. szállítási magasság 55 m
Szállítási nyomás 5,5 bar
Max. szállított víz 100 liter/perc
Kimeneti átmérő 1"
Motor teljesítmény 1,1 kW (230 V)
Tápkábel hossza 22 m
Méret (h x sz x m) 98 x 98 x 900 mm
Súly 13,59 kg

Műszaki adatok WSAR 20
Összekötő menet átmérő 3/4“
Tömlő hossz / Tömlő átmérő 20+2 m / 11 x 15 mm
Tömlő anyaga PVC
Montagehöhe 1,2 – 1,5 m
Méret (h x sz x m) 450 x 200 x 340 mm
Nettó tömeg 7 kg 

MULTI ADAPTER 1 1/4“ 
SCWP 10013-HOZ

Cikkszám 7530003

Bruttó listaár 2.100,-

Bruttó akciós ár 1.800,-

ELŐSZŰRŐ
GP, DWS SZIVATTYÚKHOZ

Cikkszám 7531002

Bruttó listaár 10.300,-

Bruttó akciós ár 9.100,-

SZŰRŐBETÉT
GP, DWS SZIVATTYÚKHOZ

Cikkszám 7531003

Bruttó listaár 3.200,-

Bruttó akciós ár 2.800,-
ÖSSZEKÖTŐ DARAB 1“
145 X 41 X 41 MM

Cikkszám 7530004

Bruttó listaár 1.100,-

Bruttó akciós ár 1.000,-

LEERESZTŐ TÖMLŐ
25 MM X 7 M

Cikkszám 7530005

Bruttó listaár 15.900,-

Bruttó akciós ár 14.100,-

SZÍVÓTÖMLŐ
21 MM X 7 M

Cikkszám 7531001

Bruttó listaár 11.600,-

Bruttó akciós ár 10.300,-

 f szórófejjel és 
tömlő csatlakoztatóval szállítva
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 f “Reverse Dry System” rendszer: a szívás a gép előre-hátra mozgatásakor, a 
fogantyú pozíciójával kapcsolható be
 f ECO mód: csökkentett zajszint és energiafogyasztás a működési idő 
növelése mellett
 f a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen tisztíthatók vele
 f a lítium-ion akkumulátor egy órán belül feltölthető

 f a frissvizes tartály könnyen feltölthető a gépnél, de akár el is távolítható, 
és csapnál is megtölthető
 f kivehető szennyvizes tartály nagy nyílással az egyszerű tisztíthatóságért 
SSM 281 tartozékok:
 f 1 x lítium-ion akku. 36V 5,5 Ah
 f 1 x töltő
 f 1 x kefe PPL 0.4

 f ideális kemény padlók tisztítására
 f szűkebb helyek, mint pl. szaniter helyiségek, irodák és iskolák, professzionális 
tisztításra kifejlesztve 
 f a nagy tartály-térfogat révén óránként, akár 1225 m² tisztítási kapacitásra is képes
 f könnyen manőverezhető, 90 cm-es külső sugárral
 f a szabadalmaztatott szállító-/parkolókerék-rendszer megakadályozza, hogy a gép 
súlya nyomást gyakoroljon a kefékre parkolási helyzetben
 f SSM 351 B tartozékok: 
2 x akku. 12V 29Ah (C5) AGM, 1 x beépített töltő 24V 5Ah, 1 x kefés tárcsa PPL 0.3

 f akkumulátoros súrológép félautomata hajtással, kefetárcsával, szennyvíz elszívással
 f magas tisztítási hatékonyság, alacsony üzemeltetési költség és nagyon könnyű kezelhetőség mellett
 f automatikus víz- és kefeleállás, amikor a gép nem működik

Felszereltség:
 f 1 x kefés tárcsa PP 0,6 mm
 f íves szívósín gumibetéttel, ütközés esetén automatikus leakasztással
 f 2 tartályos rendszer
 f üzemóra számláló
 f 2 x akkumulátor 12V 76Ah (C5), töltő
 f akkumulátor töltöttségi szint jelző

SSM 281 kézi szívó- és súrológép
rugalmas és kompakt, akkumulátorral működő modell

SSM 351 B kézi szívó- és súrológép
kompakt modellek szűk helyek tisztítására

SSM 550 szívó- és súrológép
félautomata hajtással kis és közepes méretű területek tisztítására

Műszaki adatok SSM 281
Munka kapacitás 900 m²/óra
Sebesség 0-3,5 km/óra
Max. dőlésszög 2 %
Kefe / Szívóegység munkaszélesség 280 mm / 380 mm
Kefe átmérő 280 mm
Kefe nyomóerő 10 kg
Kefe sebesség 169 ford/perc.
Frissvizes / Szennyvizes tartály 5 l / 5 l
Akku. üzemidő ~ 50 ˙perc
Tápegység 36 V akkumulátor
Kefe / Szívóegység motor teljesítmény 100 W / 160 W
Szívóerő 60 mbar
Méret (h x sz x m) / Súly 758 x 376 x 392 mm / 19,8 kg

Műszaki adatok SSM 351 B
Max. dőlésszög 2 %
Kefe munkaszélesség / átmérő 350 mm / 350 mm
Kefe nyomóerő / teljesítmény 25 kg / 200 W
Kefe sebesség 140 ford./perc
Szívóegység munkaszélesség 450 mm
Szívóerő 121 mbar
Szívóegység teljesítmény 295 W
Tápellátás akku. (70 perc)
Méret (h x sz x m) 960 x 550 x 1220 mm
Súly 58 kg

Műszaki adatok SSM 550
Munka kapacitás 1450 m²/óra
Kefe / szívóegység munkaszélesség 510 mm / 680 mm
Kefe nyomóerő 27,5 kg
Kefe sebesség 160 fordulat/perc
Frissvizes / szennyvizes tartály 40 l / 42 l
Tápegység 24V akkumulátor
Akkumulátor üzemidő 240 perc
Motor teljesítmény 870 W
Méret mm-ben (h x sz x m) / Súly 1165 x 541 x 995 / 61,5 kg

 f kis és közepes méretű 
területek tisztítására

 f sárga színű karbantartási 
alkatrészek a gép gyors és 
egyszerű karbantartásáért

INFÓ & VIDEÓ

 f ergonomikus munkavégzés 
az állítható magasságú 
fogantyúnak köszönhetően

 f a fogantyú vízszintes helyzetében a szívás 
előremenő mozgásban történik
 f a fogantyú függőleges helyzetében a szívás 
hátramenő mozgásban történik

Listaár: 862.100,-

Cikkszám: 7252128

764.400,-

SSM 281

Listaár: 2.022.500,-

Cikkszám: 7202055

1.793.300,-

SSM 550

Listaár: 1.254.700,-

Cikkszám: 7252135

1.112.500,-

SSM 351 B
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 f változtatható hengerkefe nyomóerő
 f szabadalmaztatott szívórendszer: felszívja a vizet előre és hátrafelé 
haladva, a padló így azonnal biztonságosan járhatóvá válik
 f alacsony kialakítás, hátsó görgőkkel szerelve: problémamentes 
bútorok alatti és szűk helyeken való takarítás
 f a kis méretnek és súlynak, valamint az összecsukható fogantyúnak 
köszönhetően helytakarékosan tárolható, autóban is szállítható
 f SILENT-üzemmód: csendes működési mód - csak 54 dB(A) (használata 
zajra érzékeny intézményekben is ideális)
 f teljesen karbantartásmentes lítium akku, mely a hagyományos akku-
mulátorokhoz képest hosszabb élettartammal bír
 f gyorsan feltölthető (közbenső vagy részleges töltésre is van lehetőség)
 f vezeték nélküli munkavégzés botlásveszély nélkül
 f felhasználóbarát érintésvezérlés
 f a vízáramlás és a kefe gyors szabályozása
 f a kefék és sínek egyszerűen, szerszám nélkül cserélhetők
 f a vízelosztó sín egyszerű eltávolítása és tisztítása

 f mindkét munkairányba hatékonyan tisztít és fertőtlenít, egyenetlen padlókon is
 f a mindkét irányba fordítható nyélnek köszönhetően a gép könnyen irányítható, 
még szűk helyeken is pl. munkapadok vagy asztalok alatt
 f higiénikusan tiszta eredmény vízgőz használatával
 f kétoldalas vízbevezető rendszer
 f minden típusú padlóburkolat tisztítására és szárítására alkalmas
 f magas fordulatszám
 f környezetbarát, antibakteriális padlótisztítás vegyszerek nélkül
 f szállított tartozékok: 2 univerzális hengerkefe (szürke)

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 súrológépEk
Kompakt kialakítással, professzionális tisztításhoz

DWM-H 340
duplahengeres tisztítógép gőzölő funkcióval

Műszaki adatok DWM-H 340
Munka kapacitás 180 m²/óra
Kefe átmérő 102 mm
Kefe szélesség 280 mm
Kefe sebesség 650 - 750 ford./perc
Kefe nyomóerő 190 g/cm2
Frissvizes tartály 2,1 l
Szennyvizes tartály 2,8 l
Motor teljesítmény 1916 W (230 V)
Méret 430 x 340 x 1100 mm
Súly 30 kg

Listaár: 1.112.200,-

Cikkszám: 7202030

986.200,-

Listaár: 1.406.500,-

Cikkszám: 7202031

1.247.100,-

SSM 330-7,5

SSM 331-11

Műszaki adatok SSM 330-7,5 SSM 331-11
Munka kapacitás 800-1320 m2/óra
Kefe munkaszélesség 330 mm 330 mm
Szívóegység munkaszélesség 420 mm 420 mm
Max. sebesség 4 km/óra 4 km/óra
Kefe átmérő 80 mm 80 mm
Kefe nyomóerő 45 - 71 - (160) kg 45 - 71 - (160) kg
Kefe sebesség 800 ford./perc 800 ford./perc
Frissvizes tartály 7,5 l 11 l
Szennyvizes tartály 8 l 12 l
Akku. töltési idő 120 (5 Ah) perc 240 (10 Ah) perc
Akku. üzemidő 60 (10 Ah) perc 120 (20 Ah) perc
Tápegység 24V 10 Ah lítium 24V 20 Ah lítium
Motor teljesítmény 270 W 270 W
Méret mm-ben (h x sz x m) 640 x 450 x 422 640 x 450 x 502
Súly 26,5 kg 29 kg

 f akkumulátor
 f akku. töltő

 f szívósín
 f hengerkefe

Szállított tartozékok:  f szabadalmaztatott szívórendszer: előre és hátramenetkor is 
felszívható a víz

 f mindenféle padlóhoz, mint 
pl. szőnyeg, vinil, márvány, 
csempe, profilgumi, flotex, 
fa, csúszásmentes padló, 
profilozott terrakotta vagy 
sportpadló

Listaár: 1.328.300,-

Cikkszám: 7220345

1.177.800,-

DWM-H 340

 f alapos tisztítás közvetlenül 
szegélyek mellett is

 f különösen textil burkolatokon, 
rendkívül hatékonyan működő 
gőzrendszer

 f bármely típusú padló 
környezetbarát, antibakteriális 
tisztítására vegyszerek nélkül
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 f tandemgörgős rendszer: a két oldalkefe beforgatja a szemetet a kefehengerek felé, 
melyek azt továbbseprik a hulladékgyűjtő tartályba
 f kopásálló hengerkefék és oldalkefék poliamidból
 f az állítható magasságú hengerkefék és oldalkefék segítségével sokféle talajviszonyon használható
 f a hátsó kerekeknek köszönhetően lépcsőn is használható
 f nagyméretű hulladékgyűjtő tartály: akár fém üdítős dobozok összeseprésére is alkalmas
 f kényelmes és könnyen tolható készülék
 f szállított tartozékok: 2 x oldalkefe, 2 x hengerkefe

 f akkumulátoros szívó- és súrológép automata hajtással, kefés tárcsákkal
 f kompakt méretének köszönhetően szűk helyeken is könnyedén vezethető, manőverezhető
 f letisztult irányítópult kezelőszervekkel
 f a kefe, a szívóegység és a vízmennyiség kar segítségével mechanikusan irányítható
 f dönthető gyűjtőtartály a könnyebb tisztítás érdekében
 f a sok, kisebb méretű tárcsakefe közvetlenül a szívórés mögött helyezkedik el - ez a gép rövid kialakítását 
és nagyon kis átmérőjű kanyarodását teszi lehetővé
 f a saját motorral ellátott tárcsakefék nagy nyomóerőt biztosítanak

Alapfelszereltség:
 f hajtómotor
 f 4 tárcsakefe
 f íves szívóegység
 f tiszta vizes tartály tömlővel

 f automatikus sebességszabályzás
 f automatikus víz- és kefeleállító
 f 2 tartályos rendszer
 f üzemóra számláló
 f akkumulátor töltöttségi szint jelző

 f a négy kis méretű tárcsakefe közvetlenül 
a szívórés mögött helyezkedik el - ez 
a gép rövid kialakítását és nagyon kis 
átmérőjű kanyarodását teszi lehetővé
 f a közvetlenül a tárcsakefék mögött 
elhelyezkedő ívelt szívórés folyamatosan 
követi a haladási irányt, és garantálja 
a padló tökéletes száradását még kan-
yarban is

 f kemény padlókhoz és szőnyegekhez
 f az önszintező kefékkel a por, állatszőr és apró szennyeződések problémamentesen feltakaríthatók
 f a két és fél órás akkumulátor-üzemidő kényelmes, kábel nélküli munkavégzést biztosít
 f előre programozott munkamódok enyhe és erős szennyeződésekhez a könnyű kezelhetőség érdekében
 f automata elektromos szűrőrázó, szükség esetén manuálisan is aktiválható
 f automatikus leállítási rendszer
 f beépített akkumulátortöltő: könnyen tölthető bármely konnektorból

HKM 800 seprőgép
bel- és kültéri használatra

ASSM 650 akkumulátorral működő, vezetőüléses súrológép
automata hajtással, kefés tárcsákkal

KM 825 akkumulátoros seprőgép
kézi működtetéssel, professzionális használatra

Műszaki adatok HKM 800
Meghajtás manuális
Tisztítási terület 500-1000 m²
Max. tisztítási kapacitás 2800 m²/óra
Munkaszélesség oldalkefékkel 800 mm
Szeméttartály kapacitás 40 l
Méret 800 x 660 x 330 mm
Súly 14 kg

Műszaki adatok ASSM 650
Munka teljesítmény 3250 m²/óra
Munkaszélesség kefével 650 mm
Szívóegység munkaszélesség 750 mm
Szívóerő 179 mbar
Fordulókör átmérője 1200 mm
Sebesség 5 km/óra
Kefe átmérő 4 x 180 mm
Kefe nyomóerő 22 kg
Kefe sebesség 190 ford./perc
Friss vizes tartály kapacitás 75 liter
Szennyvizes tartály kapacitás 75 liter
Tápellátás 24 V 105 Ah akku.
Akku. működési idő 10 óra
Kefe teljesítmény 4 x 100 W
Szívóegység teljesítmény 550 W
Méretek (h x sz x m) 1150 x 780 x 1425 mm
Tömeg 172 kg

KM 825 műszaki adatok
Max. tisztítási kapacitás 2600 m²/óra Szeméttartály kapacitás 45 l
Munkaszél. oldalkefe nélkül 660 mm Zajszint / Rezgésszint 56 dB(A) / 1,49 m/s2
Munkaszélesség oldalkefével 825 mm Tápegység 12V 42Ah AGM akku.
Sebesség 0-3,5 km/óra Összteljesítmény 0,18 kW
Kefe sebesség 550 ford./perc Méret mm-ben (h x sz x m) 1033 x 815 x 994
Kefe átmérő 200 mm Súly 53 kg

 f helytakarékosan tárol-
ható az összecsukható 
fogantyúnak köszönhetően

 f robusztus ház szálerősített 
műanyagból

 f tandemgörgős rendszer

INFÓ & VIDEÓ

Listaár: 1.332.900,-

Cikkszám: 7302182

1.181.800,-

KM 825

Nagy méretű hulladékgyűjtő tartály
 f a hulladékok közvetlenül a tartályba 
kerülnek, mely kivehető, könnyen 
üríthető

SLS önszintező rendszer
 f a kefe önszintezése egyenetlen padlón
 f a kefe és a padló közti táv optimális 
beállítása a tökéletes tisztítási teljesít-
mény érdekében

Európai
Gyártmány

Listaár: 3.878.600,-

Cikkszám: 7203065

3.620.000,-

ASSM 650

Listaár: 165.100,-

Cikkszám: 7304008

146.400,-

HKM 800
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 f mosható, újra használható F9 patronszűrő
 f a kézzel tisztítható, nagy felületű patronszűrő 
egyenletes szívóerőt biztosít
 f a szívótömlő 1,6 m-ig hosszabbítható

flexCAT 15B
 f minden méretű szemét feltakarításához, a lapos 
papírtól az üdítős dobozokig
 f 2,0 Ah lítium-ion akkumulátorral, körülbelül 15 
perces üzemidővel
 f igény esetén 4,0 Ah akkumulátor külön rendelhető
 f az akkumulátor más akkumulátoros Cleancraft 
gépekkel is kompatibilis

dryCAT 15 száraz porszívó - kézreálló, könnyű készülék praktikus vállpánttal
dryCAT 15B száraz porszívó - akkumulátorral

Műszaki adatok flexCAT 15 flexCAT 15B
Porszívó típusa száraz száraz
Légszállítás 23 liter/perc 11 liter/perc
Szűrőfelület 1550 cm2 1550 cm2
Szívóerő 160 mbar 70 mbar
Tartály térfogat 5 l 5 l
Tartály anyaga műanyag műanyag
Tömlő átmérő 32 mm 32 mm
Zajszint 74 dB(A) 63 dB(A)
Teljesítmény 0,85 kW 0,2 kW
Csatlakozási feszültség 230 V -
Akku. feszültség - 18 V
Akku. kapacitás - 2,0 Ah
Méret 277 x 208 x 327 mm 277 x 208 x 327 mm
Súly 3,45 kg 3,4 kg

dryCAT 15 tartozékok:
 f 1 x kábel 6 m
 f 1 x szívótömlő 0,5 m x Ø 32 mm
 f 1 x kefés, kerek tisztítófej
 f 1 x lapos tisztítófej
 f 1 x hangtompító
 f 1 x vállpánt

dryCAT 15B tartozékok:
 f 1 x SAMSUNG akkumulátor 18V 2Ah
 f 1 x 0.4A töltő
 f 1 x szívótömlő 0,5m x Ø 32mm
 f 1 x kefés, kerek tisztítófej
 f 1 x lapos tisztítófej
 f 1 x vállpánt

Listaár: 32.600,-

Cikkszám: 7002105

28.900,-

Listaár: 55.500,-

Cikkszám: 7002116

49.200,-

Listaár: 74.100,-

Cikkszám: 7003115

65.700,-

Listaár: 63.000,-

Cikkszám: 7002106

55.800,-flexCAT 15

dryCAT 16 L-Class

flexCAT 104

flexCAT 15B

Szállított tartozékok:
 f tömlő Ø 30,5 mm, 0,5-1,5 m, 
csatlakozóval, fogantyúval
 f gyapjú szűrőzsák
 f motorvédő szűrő
 f vállszíj
 f lapos tisztítófej
 f kárpit tisztítófej
 f kefés, kerek tisztítófej
 f szűkítő

 f kézzel tisztítható, nagy szűrőfelülettel rendelkező 
patronszűrő egyenletes szívóerőt biztosít
 f 0,5 m-ről 1,5 m-re hosszabbítható szívótömlő
 f fúvó funkcióval rések kifújásához

 f kifejezetten alkalmas szűk helyiségek, járművek takarításához 
(pl. buszok, vonatok, repülőgépek, színházak vagy mozik)
 f létrán történő munkához is használható (pl. levelek kiszívása 
az ereszcsatornából vagy pókhálók elszívása a mennyezetről)
 f motor túlmelegedés elleni védelemmel
 f a szívótömlő 360°-ban elforgatható
 f a tartály könnyen tisztítható

dryCAT 16 L-Class száraz porszívó
kompakt, könnyű porszívó praktikus vállpánttal

flexCAT 104 száraz porszívó
kényelmes, hátra vehető száraz porszívó

Műszaki adatok dryCAT 16 L-Class
Porszívó típusa száraz
Légszállítás 1500 liter/perc
Szívóerő 230 mbar
Tartály térfogat 6 l
Tartály anyaga műanyag
Tömlő átmérő 30,5 mm
Zajszint 76,8 dB(A)
Teljesítmény 1,2 kW
Tápfeszültség 220-240 V
Méret 240 x 200 x 400 mm
Súly 4,7 kg

Műszaki adatok flexCAT 104
Porszívó típusa száraz
Légszállítás 2000 liter/perc
Tartály térfogat / anyag 4 l / műanyag
Tömlő átmérő / hossz 35 mm / 1,5 m
Zajszint 76 dB(A)
Szűrőfelület 1074 cm2
Max. teljesítmény 700 W (230 V / 50 Hz)
Szívóerő 200 mbar
Méret (h x sz x m) 251 x 226 x 571 mm
Súly 5,8 kg

Szállított tartozékok:
 f szívótömlő (hossz 1,5 m)
 f kefés, kerek tisztítófej
 f lapos tisztítófej
 f műanyag szívócső
 f papír szűrőzsák
 f szövetszűrő
 f szivacsos szűrő
 f padló tisztítófej 
összecsukható kefével
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 f könnyen tárolható kompakt kialakításának köszönhetően
 f tartós, nagy teherbírású alkatrészek
 f ergonomikus és praktikus kivitel
 f kábel és tartozék tároló a készüléken

 f kompakt méretének köszönhetően kis helyet igényel, könnyen 
tárolható
 f rugalmas kapcsokkal a fej tartályhoz való rögzítéséhez
 f rendkívül csendes gumi kerekek, melyek nem hagynak csíkokat

 f tartós, nagy teherbírású alkatrészek
 f automatikusan visszahúzható kábel
 f B energiahatékonysági osztály
 f zajszint csupán 75 dB -> nagyon halk működés

flexCAT 110
kompakt, gazdaságos száraz porszívó

flexCAT 111 Q
nagyon csendes és hatékony száraz porszívó

Műszaki adatok flexCAT 110
Porszívó típusa száraz
Légszállítás 1584 liter/perc
Tartály anyaga műanyag
Tartály térfogat 10 liter
Tömlő átmérő 32 mm
Tömlő hossz 32 mm / 1,5 m
Max. teljesítmény 700 W (230 V)
Motorhűtés Bypass
Zajszint 76 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 154 mbar
Szűrőfelület 120 cm2
Méret 333 x 327 x 320 mm
Súly 4,6 kg

Szállított tartozékok:
 f gyapjú szűrő
 f szívótömlő (1,5 m) 
fogantyúval, légszabályzással
 f 3 x alumínium szívócső 
Ø 32 mm, 330 mm-es hossz
 f padló tisztítófej összecsukható kefével
 f kefés, lapos tisztítófej

Műszaki adatok flexCAT 111Q
Porszívó típusa száraz
Légszállítás 1950 liter/perc
Tartály térfogat 11 l
Tömlő átmérő / hossz 35 mm / 2 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 64 dB(A)
Szűrőfelület 3273 cm2
Max. teljesítmény 800 W (230 V)
Tápkábel hossz 5 m
Szívóerő 187 mBar
Méret 377 x 392 x 418 mm
Súly 7,8 kg

Szállított tartozékok:
 f 2 m-es szívótömlő
 f lapos tisztítófej
 f kefés, kerek tisztítófej
 f 2 x összedugható szívócső
 f szűkítő adapter
 f padló tisztítófej
 f szűrőzsák
 f szövetszűrő

Listaár: 83.500,-

Cikkszám: 7003125

74.000,-

flexCAT 111Q

Listaár: 41.300,-

Cikkszám: 7003105

36.600,-

flexCAT 110
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 f kis méretéből adódóan helytakarékosan tárolható
 f rugalmas kapcsokkal a fej tartályhoz való rögzítéséhez
 f kábeltartó a készülék tetején
 f oldalsó védőknek köszönhetően nem hagy csíkokat a 
falakon

 f a rendkívül csendes gumi kerekek, melyek szintén 
nem hagynak nem kívánt foltokat a padlón
 f tartós, nagy teherbírású alkatrészek
 f ergonomikus és praktikus kialakítás

flexCAT 112 Q
nagyon halk és energiatakarékos speciális porszívó

Listaár: 69.500,-

Cikkszám: 7003135

61.600,-

flexCAT 112 Q

Műszaki adatok flexCAT 112Q
Porszívó típusa száraz
Max. teljesítmény 840 W (230 V)
Légszállítás 2633 liter/perc
Tartály térfogat 12 l
Tömlő átmérő 36 mm
Tömlő hossz 2 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 63 dB(A)
Szívóerő 210 mbar
Méret (h x sz x m) 400 x 400 x 330 mm
Súly 5,8 kg

Szállított tartozékok:
 f poliészter szűrő 850 cm²
 f szűrőzsák 11 l
 f kimenő levegő szűrő
 f tömlő 2 m, Ø 36 mm csatlakozókkal
 f állítható fogantyú Ø 36/32 mm
 f krómozott szívócső 47 cm, Ø 32mm (2 darab)
 f ECO padló tisztítófej összecsukható kefével

 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott 
motorok a hosszú élettartamért
 f aljzat további elektromos szerszámok csatla-
koztatásához
 f csendes működés a zajszűrővel ellátott 
szívómotoroknak köszönhetően
 f csőcsatlakozó a tartálynál zárral szerelve 
- megakadályozza a cső véletlen leválását 
takarítás során
 f patronszűrő rendkívül nagy szűrőfelülettel az 
állandó szívóerő érdekében
 f speciális tömítés a fej és a tartály között

dryCAT 366 IRSCT-3
 f 3 egymástól függetlenül be- és kikapcsolható 
motorral szerelt modell. Az adott tisztítási 
feladathoz mérten dönthető el, hány motor 
működése szükséges.

dryCAT 133 IRSC, 362 IRSCT-3
kompakt, gazdaságos száraz porszívók

Műszaki adatok dryCAT 133 IRSC dryCAT 362 IRSCT-3
Max. teljesítmény 1000 W (230 V) 2500 W (230 V)
Légszállítás 3333 liter/perc 7933 liter/perc
Tartály anyaga / térfogat rozsdamentes acél rozsdamentes acél
Tartály térfogata 33 liter 62 liter
Tömlő átmérő / hossz 38 mm / 4 m 38 mm / 4 m
Motorok száma 1 3
Zajszint 72 dB(A) 76 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m 8,5 m
Szívóerő 223 mbar 256 mbar
Méret (h x sz x m) 430 x 430 x 830 mm 570 x 700 x 1140
Súly 13,8 kg 31,6 kg

Listaár: 235.400,-

Cikkszám: 7002135

208.700,-

dryCAT 133 IRSC

Listaár: 440.400,-

Cikkszám: 7002370

390.500,-

dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT 133 IRSC
szállított tartozékok:

 f szívótömlő 4 m, markolattal, 
légszabályzással
 f csatlakoztatható szívócső
 f padló tisztítófej
 f kefés, kerek tisztítófej
 f lapos tisztítófej
 f patronszűrő
 f szükítő, mikroszálas táska

 f szívótömlő 4 m
 f csatlakoztatható szívócső
 f padló tisztítófej 
 f kefés, kerek tisztítófej

 f lapos tisztítófej
 f szükítő
 f 3 patronszűrő

dryCAT 362 IRSCT-3 tartozékok: 
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wetCAT 118 száraz/nedves porszívó
folyadékok és szilárd részecskékhez, fúvó funkcióval kiegészítve

wetCAT 118 szállított tartozékok:
 f szivacs szűrő
 f padló tisztítófej (nedves/száraz)
 f lapos tisztítófej kefével
 f patronszűrő
 f szívótömlő (2 m) markolattal, légszabályzással
 f 3 x alumínium szívócső Ø 32 mm, 330 mm hossz
 f papír porzsák

Listaár: 53.600,-

Cikkszám: 7001118

47.600,-

wetCAT 118

 f beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f speciális tömítés a fej és a tartály között
 f könnyű, stabil, 2 részes, csatlakoztatható alumínium szívócső műanyag bevonattal
 f csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
 f zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza 
a cső leválását takarítás során

wetCAT 116 E / 118 IE
száraz/nedves porszívók professzionális használatra

Műszaki adatok wetCAT 118 IE
Max. teljesítmény 1200 W (230 V)
Légszállítás 3333 liter/perc
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Tartály térfogat 18 liter
Tömlő átmérő / hossz 36 mm / 2 m
Motor hűtés bypass
Zajszint 70 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 241 mbar
Méret (h x sz x m) 400 x 400 x 655 mm
Súly 10 kg

Műszaki adatok wetCAT 116 E
Max. teljesítmény 1200 W (230 V)
Légszállítás 3333 liter/perc
Tartály anyaga műanyag
Tartály térfogat 16 liter
Tömlő átmérő / hossz 36 mm / 2 m
Motor hűtés bypass
Zajszint 70 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 241 mbar
Méret (h x sz x m) 400 x 400 x 640 mm
Súly 10,4 kg

Listaár: 90.900,-

Cikkszám: 7001117

80.600,-

Listaár: 88.100,-

Cikkszám: 7001120

78.100,-

wetCAT 118 IE

wetCAT 116 E

wetCAT 116 E tartozékok:
 f szívótömlő 2 m
 f fogantyú légszabályzással
 f 2 csatlakoztatható szívócső
 f padló tisztítófej kefével
 f kárpit tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f lapos tisztítófej
 f nanotech-szűrő

wetCAT 118 IE tartozékok:
 f szívótömlő 2 m
 f fogantyú légszabályzással
 f 2 csatlakoztatható szívócső
 f padló tisztítófej kefével
 f kárpit tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f lapos tisztítófej
 f poliészter patronszűrő
 f 5 x papír szűrőzsák

Műszaki adatok wetCAT 118
Porszívó típusa száraz/nedves
Teljesítmény 1200 W (230 V)
Légszállítás 1750 liter/perc
Tartály anyaga/  térfogat műanyag / 18 l
Tömlő átmérő / hossz 32 mm / 2 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 79 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 160 mbar
Méret 317 x 330 x 437 mm
Súly 5,8 kg

 f száraz-, nedves- és szőnyegtisztításra
 f erőteljes szűrő: megköti a legfinomabb port is
 f légfúvó funkcióval a repedések és a nehezen elérhető rések 
tisztítására
 f ergonomikus és praktikus kialakítás
 f nagyon könnyű design (5,8 kg)
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 f beépített aljzat további elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f automatikus indítás csatlakoztatott elektromos szerszám bekapcsolásakor
 f manuális szűrőtisztítás a mindig tiszta szűrőkért és nagy szívóerőért
 f légfúvó funkció a nehezen elérhető rések tisztítására

 f sokféle tisztítófejjel szállítva különféle tisztítási célokhoz
 f polietilén tisztítószeres tartály, műanyag tartály
 f a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll 
az olaj- és vegyszermaradványoknak rugalmassága elvesztése nélkül
 f nagyon könnyed és egyben stabil, 2 részes, csatlakoztatható, alumínium 
szívócső műanyag bevonattal
 f csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
 f “SANI” nanotech szűrő baktériumok, penészgombák, mikroparaziták ellen
 f zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását 
takarítás közben
 f zajszűrővel szerelt szívómotor biztosítja a csendes működést
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor

wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH száraz/nedves porszívók
folyadékok és szilárd részecskék felszívására

flexCAT 116 PD száraz/nedves porszívó
szőnyegek, kárpitok és autók tisztítására tervezve

Szállított tartozékok:
 f tömlő 2,0 m csatlakozóval és 
fogantyúval
 f környezetbarát porzsák
 f lapos tisztítófej

 f kerek tisztítófej kefével
 f padló tisztítófej felhajtható kefével
 f padló tisztítófej nedves/száraz
 f 3 x 0,33 m alumínium szívócső
 f HEPA E10 légszűrő

Műszaki adatok wetCAT 120 RH wetCAT 131 IRH
Légszállítás 1800 liter/perc 1800 liter/perc
Tartály térfogat 20 l 30 l
Tömlő átmérő 35 mm 35 mm
Tápkábel hossz 8,5 m 8,5 m
Motorhűtés Bypass Bypass
Zajszint 76 dB(A) 76 dB(A)
Teljesítmény 1,2 kW (220-240 V) 1,2 kW (220-240 V)
Szívóerő 160 mbar 160 mbar
Tartály anyaga műanyag rozsdamentes acél
Méret 429 x 368 x 645 mm 429 x 368 x 658 mm
Súly 9 kg 9,5 kg

Listaár: 95.600,-

Cikkszám: 7002115

84.800,-

Listaár: 158.000,-

Cikkszám: 7003265

140.100,-

Listaár: 88.600,-

Cikkszám: 7002110

78.600,-

wetCAT 131 IRH

flexCAT 116 PD

wetCAT 120 RH

Műszaki adatok flexCAT 116 PD
Porszívó típusa száraz/nedves
Max. teljesítmény 1200 W (230 V)
Légszállítás 3583 liter/perc
Tartály anyaga / térfogat műanyag / 16 l
Tisztítószeres tartály térfogat 3 l
Tömlő átmérő / hossz 36 mm / 4 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 73,4 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 245 mbar
Méret 390 x 370 x 500 mm
Súly 11 kg

Szállított tartozékok: 
 f szívótömlő (4 m)
 f fogantyú légszabályzással
 f csatlakoztatható szívócső
 f padló tisztítófej kefével
 f lapos tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f kárpit tisztítófej
 f szőnyeg- és padló tisztítófej
 f nanotech szűrő
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 f ideális üléskárpitok (autótisztítás) és szőnyegek tisztítására
 f aljzat szerszámok egyidejű működtetéséhez
 f tiszta kilépő levegő a szűrőzsákon, vízszűrőn és HEPA szűrőn 
keresztüli háromszoros szűrésnek köszönhetően
 f fokozatmentes sebességszabályozás

Felszereltség:
 f összecsukható fogantyú
 f három fokozatú szűrőrendszer
 f szívó funkció a HEPA szűrő tisztításához
 f készülék aljzat
 f automatikus bekapcsolás
 f szintfigyelés
 f fúvó funkció
 f tartozék tartó

flexCAT 130 ER nagy teljesítményű száraz/nedves porszívó
vízszűrővel, fúvó funkcióval

Műszaki adatok flexCAT 130 ER
Porszívó típusa száraz/nedves
Teljesítmény 1600 W (230 V)
Légszállítás 2100 liter/perc
Tartály térfogat 20 l
Tömlő átmérő 32 mm
Tömlő hossz 2,5 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 80 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 200 mbar
Tartály anyaga műanyag
Méret 600 x 375 x 575 mm
Súly 13,5 kg

flexCAT 130 szállított tartozékok:
 f 2,5 m rugalmas szívótömlő
 f lapos tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f padló tisztítófej 
 f krómozott teleszkópos szívócső
 f szűrőzsák
 f szivacs szűrő
 f HEPA légszűrő

Listaár: 109.600,-

Cikkszám: 7003500

97.100,-

flexCAT 130 ER

 f száraz típusú porszívó por és egyéb szilárd részecskék felszívásához
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok 
a hosszú élettartam érdekében
 f a rendkívül nagy szűrőfelülettel rendelkező HEPA H14 szűrőpatron 
egyenletes szívóerőt biztosít
 f antisztatikus alkatrészeket tartalmaz
 f csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
 f zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső 
leválását takarítás során
 f ergonomikus fejkialakítás kábeltartó kampóval
 f kettő egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelve
 f a tisztítási feladathoz mérten eldönthető hány motor működése 
szükséges, ezzel jelentős energia takarítáható meg
 f csendes működés a zajszűrővel ellátott szívómotoroknak köszönhetően

dryCAT 262 ICT H száraz poszívó
H szűrő-osztályú készülék mérgező és káros anyagokhoz

H H

H-POROSZTÁLY

H-osztály
 f a készülék az egészségre káros 
≤ 0,1 mg/m3 expozíciós 
határértékkel rendelkező porok, 
beleértve a rákkeltő és patogén 
porokat (pl. penészgombát, ólmot 
vagy arzént) leválasztására 
alkalmas

Műszaki adatok dryCAT 262 ICT H
Porszívó típusa száraz
Teljesítmény 2000 W (230 V)
Légszállítás 7166 liter/perc
Tartály térfogat 62 l
Tömlő átmérő 38 mm
Tömlő hossz 4 m
Motorok száma 2
Motorhűtés Bypass
Zajszint 80 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 245 mbar
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Méret (h x sz x m) 520 x 520 x 960 mm
Súly 23 kg

Szállított tartozékok:
 f antisztatikus tömlő 
Ø 38 mm / 4 m csatlakozókkal
 f 2 x műanyag szívócső Ø 38 / 500 mm
 f 2 x krómozott szívócső Ø 34 / 580 mm
 f padló tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f lapos tisztítófej
 f szűkítő Ø 38 / 36
 f HEPA H14 patronszűrő
 f szűrőzsák H-osztály

Listaár: 295.900,-

Cikkszám: 7002255

262.400,-

dryCAT 262 ICT H

Porzsák (240 x 220 x 26 mm)

Cikkszám 7013501

Bruttó listaár 2.300,-

Bruttó akciós ár 2.100,-
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 f kettő, külön be- és kikapcsolható motorral szerelve
 f a kezelő kiválaszthatja, mennyi motor dolgozzon egyszerre, mellyel esetenként 
jelentős energiamegtakarítás érhető el.
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
 f nagy szűrőfelülettel rendelkező szűrőpatron egyenletes, nagy mértékű szívóerőt 
biztosít
 f csatlakozó sűrített levegős szerszámoknak
 f automatikus indítás a csatlakoztatott elektromos és pneumatikus szerszámok 
bekapcsolásakor
 f a gyűjtőtartály lehetővé teszi a veszélyes anyagok biztonságos ártalmatlanítását
 f a tartály kivehető, így a szívófej eltávolítása és a piszkos szűrővel való érintkezés 
nélkül kényelmesen üríthető
 f rendkívül ellenálló, speciális tömítés a fej és a tartály között
 f masszív alváz nagy kerekekkel - könnyen manőverezhető minden felületen

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
H szűrési osztályú készülék mérgező és káros anyagokhoz

Műszaki adatok dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Porszívó típusa száraz
Teljesítmény 2000 W (230-240 V)
Légszállítás 7166 l/p.
Tartály térfogat 50 liter
Tömlő átmérő 38 mm
Tömlő hossz 4 m
Motorok száma 2
Zajszint 74 dB(A)
Tápkábel hossz 8 m
Szívóerő 245 mbar
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Méret (h x sz x m) 580 x 700 x 1150 mm
Súly 40 kg

Listaár: 640.800,-

Cikkszám: 7002355

568.100,-

dryCAT 
250 IRCA H-Class Pro

Szállított tartozékok:
 f HEPA14 patronszűrő (7013615)
 f H-osztályú porzsák (7010331)
 f sapka (7013616)
 f tölcsér (7013604 )
 f 2 db szívócső Ø 38/500 mm, műanyag (7010220)
 f 2 részes szívócső, Ø 34 / 2x580 mm, krómozott (7010312)
 f antisztatikus tömlő, Ø 38 mm / 4 m csatlakozásokkal (7010221)
 f lapos tisztítófej Ø 38 (7013044)
 f kerek tisztítófej kefével Ø 38 (7013043)
 f padló tisztítófej száraz (7010207)

H H

H-POROSZTÁLY

H-osztály
 f a készülék az egészségre káros 
≤ 0,1 mg/m3 expozíciós 
határértékkel rendelkező porok, 
beleértve a rákkeltő és patogén 
porokat (pl. penészgombát, ólmot 
vagy arzént) leválasztására 
alkalmas

 f nagy szívóerő a legnagyobb terhelés mellett is
 f többlépcsős szűrőrendszer a magas szűrőhatékonyság érdekében
 f ciklon-technológia egyenletes szívóerőt és tiszta HEPA H13 szűrőket biztosít
 f nincs elektrosztatikus töltés az elektromosan disszipatív anyagok használata 
miatt
 f stabil, könnyen manőverezhető alváz nagy gumi kerekekkel
 f billenő szerkezet a tartály egyszerű ürítéséhez
 f két motor külön be- és kikapcsolókkal
 f speciális tömítés a fej és a rozsdamentes acél tartály között
 f stabil bilincsek a fej tartályhoz való rögzítéséhez
 f mikroszálas porzsák a szállítási terjedelemben

flexCAT 378 CYC PRO
építkezéseken és más nagyon magas porszintű helyszíneken való használatra

Műszaki adatok flexCAT 378 CYC PRO
Porszívó típusa száraz
Teljesítmény 3400 W (230 V)
Légszállítás 12750 l/p.
Tartály térfogat 78 liter
Tömlő átmérő 50 mm
Tömlő hossz 5 m
Motorok száma 2
Zajszint 76 dB(A)
Tápkábel hossz 8.5 m
Szívóerő 220 mbar
Tartály anyaga acél
Méret (h x sz x m) 600 x 620 x 1335 mm
Súly 43 kg

Listaár: 552.200,-

Cikkszám: 7003385

489.600,-

flexCAT 378 CYC PRO

Szállított tartozékok:
 f HEPA H13 patronszűrő
 f antisztatikus tömlő Ø 50 mm / 5 m, csatlakozókkal
 f 1 x porzsák 12 l

Európai
Gyártmány
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flexCAT 378 EOT-PRO száraz/nedves ipari porszívó
hűtőkenőanyagot, olajat tartalmazó folyadékok és durva fémforgács felszívásához

Európai
Gyártmány

 f különösen igényes gépi tisztításhoz ideális a professzionális fémmegmunkálás és -feldolgozás során
 f kivehető szitabetét a fémforgácsok külön ártalmatlanításához
 f golyós szelep a folyadékok leengedéséhez
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motorok
 f speciális tömítés a fej és a tartály között
 f olajálló, csavarodásmentes, flexibilis szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek
 f a rozsdamentes acél tartályban nem okoz kárt az élesebb fémforgács sem
 f oldalsó tömlőcsatlakozás a jobb szívóerő érdekében
 f zárral szerelt csőcsatlakozó a tartálynál - megakadályozza a cső leválását takarítás közben
 f ergonomikus fejkialakítás  kábeltartó kampóval
 f úszóval a biztonságos leállításhoz, amikor a tartály megtelik folyadékkal
 f zajszűrővel szerelt szívómotorok biztosítják a csendes működést
 f három, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható motorral szerelt modell (az adott tisztítási 
feladathoz mérten dönthető el, hány motor működése szükséges)

Műszaki adatok flexCAT 378 EOT-PRO
Porszívó típusa száraz/nedves
Max. teljesítmény 3300 W (230 V)
Légszállítás 10750 liter/perc
Tartály térfogat 33 l
Motorok száma 3
Tömlő átmérő / hossz 38 mm / 4 m
Motorhűtés Bypass
Zajszint 76 dB(A)
Tápkábel hossz 8,5 m
Szívóerő 245 mbar
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Méret 635 x 458 x 1030 mm
Súly 13 kg

Műszaki adatok flexCAT 3100 EOT-PRO
Teljesítmény 3600 W (230 V)
Légszállítás 10.500 liter / perc
Tartály térfogat 100 l
Tömlő átmérő / hossz 50 mm / 3 m
Motorok száma 3 
Motorhűtés bypass
Zajszint 76 dB(A)
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 274 mbar
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Méret 850 x 650 x 1350 mm
Súly 65 kg

Szállított tartozékok:
 f 2 x krómozott acél szívócső
 f fém padló tisztítófej cserélhető betétekkel
 f krómozott acél lapos tisztítófej
 f olajálló, speciális szívótömlő (4 m)

Listaár: 575.500,-

Cikkszám: 7003380

510.300,-

flexCAT 378 EOT-PRO

flexCAT 3100 EOT-PRO száraz/nedves ipari porszívó
olajtartalmú folyadékok és fémforgács felszívására

 f könnyedén felszívja például a hűtő-, kenőanyagokat, durva fémforgácsokat 
 f leeresztő szelep a folyadékok kivezetéséhez
 f masszív acél váz
 f nagy méretű tartály a száraz fémforgácsok összegyűjtéséhez
 f a rozsdamentes acél tartályban az élesebb fémforgácsok sem tesznek kárt
 f úszó kapcsoló biztosítja a leállást, amikor a tartály teljesen megtelt
 f fém szívócső csatlakozó zárral ellátva
 f szintjelzővel és optikai szintellenőrzéssel az átlátszó szívócsőn keresztül
 f kocsi két hátsó és két elülső görgővel, melyek rögzítőfékkel rendelkeznek
 f a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olajnak 
és a kémiai maradékoknak, anélkül, hogy rugalmassága elveszne
 f olaj és csavarodás ellenálló szívócső
 f réztekercselésű, zajszűrővel szerelt motorok garantálják a készülék halk üzemelését
 f három motorral szerelve, melyek külön be- és kikapcsolhatók

Durva, nagyobb méretű fémfor-
gácsok felszívására is alkalmas. 

A masszív rozsdamentes acél 
tartályban az élesebb darabok 

sem tesznek kárt.

Listaár: 1.616.500,-

Cikkszám: 7003382

1.433.300,-

flexCAT 3100 EOT-PRO

Szállított tartozékok:
 f szűrőkészlet, nejlon szűrő, tartálybetét


