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Listaár: 28.690,-
flexCAT 110 A-Class

Cikkszám: 7003105

26.990,-

Listaár: 148.900,-
flexCAT 110 A-Class

Cikkszám: 7003395

139.900,-
flexCAT 110 A-Class
kompakt, kedvező árú porszívó A-osztályú energiahatékonysággal 

 fMinden motor réztekercselésű és motorvédővel van fel-
szerelve 
 f A kétfokozatú motorok alkalmasak a különösen igényes 
tisztítási munkákhoz és magas élettartalmúak
 f A speciális tömítés a fej és a tartály között ellenáll az ola-
jos- és kémiai maradványoknak rugalmas marad.   
 f A 2-részes alumínium szívócső műanyaggal van burkolva   

 f Az elasztikus és rugalmas szívócső ellenáll  
a megterheléseknek és mindenféle tekeredésnek   
 f A tartálynál lévő gégecső csatlakozása megakadályozza a 
cső véletlen leválását a tisztítás közben
 f Ergonómikus kialakítás, kábel tartó fülekkel    
 f Zajszűrős szívómotorok a halk üzemeléshez
 f A 2- és 3-motoros modellek külön kapcsolhatóak be és ki 

a kezelő választhatja ki, hogy hány motor dolgozzon ez 
jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé

Cleancraft wetCAT sorozat- Száraz/nedves porszívó, folyadékok, por, forgács és 
más szilárd szennyeződések eltakarításához

 f Hosszú élettartamú és nagy teherbírású alkatrészek 
 f Ergonomikus és praktikus kivitel: 
 f vezeték- és tartozéktartó az eszközön 
 f A kompakt építési forma alapján könnyen elhelyezhető 
 f Bőséges tartozékokkal az alapfelszereltségben

Modell flexCAT 110 A-Class
Cikkszám 7003105
Listaár 28.690,-
Forint (BRUTTÓ) 26.990,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa száraz
Teljesítmény 700 W
Légmennyiség 1.584 l/perc
Tartály kapacitás 10 l
Tömlőátmérő/-hosszúság 32 mm / 1,5 m
Motorok száma 1
Motorhűtés bypass
Hangnyomás 76 dB(A)
Hálózati frekvencia 50 Hz
Elektromos feszültség 230 V
Kábelhosszúság 8,5 m
Szívás 154 mBar
Tartály anyaga műanyag
Szűrőfelület 120 cm²
Méretek (Hx Szx M) 333 x 327 x 320 mm
Tömeg 4,6 kg

 f Kábelkampó 
 f Gyapjúszűrő
 f Tartozéktartó

Felszereltség

Modell flexCAT 116 PD
Cikkszám 7003265
Listaár 121.900,-
Forint (BRUTTÓ) 114.900,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa nedves & száraz
Teljesítmény 1,2 kW
Légmennyiség 3583 l/pec
Tartály kapacitás 16 l
Tisztítószertartály 3 l
Tömlőátmérő/-hosszúság 36 mm / 2 m
Motorok száma / Motorhűtés 1 / bypass
Hangnyomás 73,4 dB(A)
Hálózati frekvencia ~50 Hz
Elektromos feszültség 230 V
Kábelhosszúság 8,5 m
Szívás 245 mbar
Tartály anyaga műanyag
Méretek (H x Sz x M) 390 x 370 x 500 mm
Tömeg 11 kg

flexCAT 116 PD – Kompakt, speciális porszívó tisztítószer-tartállyal, kárpit-, szőnyeg- és padlótisztító fúvókával 
 f Szőnyeg- és padlótisztító fúvókával szőnyeghez és 
sima padlóhoz 
 f Kárpittisztító bútor- és autókárpithoz 
 f Padlófúvóka porszívó kefével sima padlók vagy 
szőnyegek szárazszíváshoz 
 f Polietilén tisztítószertartály és műanyag szennyvíz 
tartállyal 
 f A tető és tartály között lévő olaj- és vegyszermaradvá-
nyoknak ellenálló, speciális tömítés, ami nem veszít  
a rugalmasságából 
 f 2-részes csatlakoztatható szívócső (alumínium 
műanyag bevonattal). Nagyon könnyű és stabil
 f Az elasztikus és rugalmas szívócső ellenáll mindenféle 
terhelésnek és csavarodásnak 
 f A „SANI“ nanotech szűrő meggátolja a baktériumok, 
penész és a mikroparaziták elszaporodását 
 f A tartálynál lévő tömlőcsatlakoztatás- reteszelő 
megakadályozza a tömlő akaratlan leválását takarítás 
közben 
 f Zajszűrős szívómotor a halk üzem biztosítására

Infó & Videó

Európai
minőség

Európai
minőség

Európai
minőség

Európai
minőség

Modell flexCAT 135 O
Cikkszám 7003395
Listaár 148.900,-
Forint (BRUTTÓ) 139.900,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa / Teljesítmény száraz / nedves / 1.200 W
Légmennyiség 3583 l/perc
Tartály kapacitás 20 l
Tömlőátmérő/-hosszúság 38 mm / 1 m
Motorok száma / Motorhűtés 1 / bypass 
Hangnyomás 72 dB(A)
Elektromos csatlakozás 220 - 240 V ~50 / 60 Hz
Kábelhosszúság 8,5 m
Szűrőfelület / Szívás 150 cm² / 150 mbar
Tartály anyaga műanyag
Méretek (H x Sz x M) 380 x 380 x 660 mm
Tömeg 12,5 kg

flexCAT 135 O – Dupla szűrőrendszeres speciális porszívó, mellyel könnyű a kandalló,  
kályha és grill hamujának takarítása

 f Folyadékok, forgácsok és más kisebb szilárd részecskék felszívására
 f A tartály és a fej között van egy elválasztó tartály integrált olajszűrővel
 f A fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olajnak és a kémiai maradékoknak, anélkül, hogy rugalmassága elveszne
 f Leeresztő szelep a tartály gyors és egyszerű ürítéséhez
 f A rugalmas szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek és bármilyen csavarodásnak
 fMotorvédelemmel ellátott motor
 f Ergonomikus fej kialakítás kábelhoroggal

 fMunka közben vállszíjjal hordható  

flexCAT 16 H - Speciális porszívó
 f Nagyon könnyű és kompakt száraz porszívó
 f Porszívás közben a vállszíjjal hordozható  
 f Nagyon kézreálló a szűk és nehezen elérhető  
porszívózási helyeken is 
 f A nagy szűrőfelületű patronszűrő és az  „Easy Push“  

szűrőtisztító állandó szívóteljesítményt garantál    
 f Rugalmas és hajlékony szívócső ellenáll a nagy  
megterheléseknek, és bármilyen fajta tekeredésnek       
 f Tartóhelyek a tömlőnek és a csövének

Műszaki adatok flexCAT 16 H

Cikkszám 7003110

Listaár 33.390,-
Forint (BRUTTÓ) 31.490,-

Típus Száraz

Max.teljesítmény 1200 W

Légszállítás 1800 liter / perc

Tartály mérete 6 liter

Szívócső átmérő /-hosszúság 35 mm / 1 m

Motorok száma /teljesítmény ütem 1 / 1 fokozatú

Zajszint 72,6 dB(A)

Elektromos teljesítmény 230 V ~50 Hz

Kábelhosszúság 4,5 m

Szívás 194 mbar

Tartály anyaga Műanyag

Méretek ((H x Sz x M)) 290 x 240 x 430 mm

Tömeg    4 kg

Listaár: 33.390,-
flexCAT 16 H

Cikkszám: 7003110

31.490,-

Listaár: 52.990,-
wetCAT 120 RH

Cikkszám: 7002110

49.990,-

 f Nedves és száraz kivitel folyadékok, forgácsok és más szilárd részecskék szívásához 
 f Többfokozatú szűrő nagy hatékonyságú, kimosható H13 HEPA patronszűrővel 
 f Dugaljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához 
 f Automata kapcsoló egy csatlakoztatott elektromos szerszám bekapcsolásakor 
 f Leeresztőcsavar és fogó a tartályon
 f Tartozéktároló
 f Robusztus kerekek beépített acéltengellyel 
 f Ergonomikus és kompakt tervezés

wetCAT 120 RH – nagy teljesítmény, automata be-, kikapcsolás, kombinálható más elektromos eszközökkel

Modell wetCAT 120 RH
Cikkszám 7002110
Listaár 52.990,-
Forint (BRUTTÓ) 49.990,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa nedves & száraz
Teljesítmény 1,2 kW
Légmennyiség 1.800 l/perc
Tartály kapacitás 20 l
Tömlőátmérő/-hosszúság 35 mm/ 2,5 m
Motorok száma 1
Motorhűtés bypass
Hangnyomás 76 dB(A
Hálózati frekvencia 50 Hz
Elektromos feszültség 220 - 240 V ~50 Hz
Kábelhosszúság 8,5 m
Szívás 160 mBar
Tartály anyaga műanyag
Méretek (H x Sz x M) 429 x 368 x 645 mm
Tömeg 9 kg

A gép webol-
dalához olvassa 
be a kódot vagy 

kattintson rá!

*EnergiatakarékosságA

*

Európai
minőség

https://www.youtube.com/watch?v=aovNQCcmfoQ&feature=youtu.be
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Modell wetCAT 362 IET
Cikkszám 7001370
Listaár 231.900,-
Forint (BRUTTÓ) 218.900,-
Műszaki adatok
Szívó típusa Száraz/nedves
Max. teljesítmény 3600 W
Légszállítás 10000  l/perc
Tartály nagysága 62 l
Cső-ø /-hosszúság 38 mm / 4 m
Motorok száma / fokozatok 3 / 2 fokozatú
Zajszint 76 dB(A)
Elektomos csatlakozás 230 V ~50 Hz
Vezetékhosszúság 8,5 m
Max. csatlakozás 1000 W
Szívás 247 mbar

Tartály anyaga rozsdamentes
Méretek (H x Sz x M) 570 x 700 x 1140 mm
Tömeg 21,9 kg

wetCAT 362 IET - Száraz/nedves porszívó

Listaár: 231.900,-
wetCAT 362 IET

Cikkszám: 7001370

218.900,-

 f 3 motor külön-külön  
kapcsolható
 f Rozsdamentes tartály 
 f Billentő mechanizmus 
a tartály könnyű  
ürítése érdekében
 f Szerszámgép  
csatlakozó aljzat

i

Megnevezés Cikkszám Forint(Bruttó)

Papír porzsák 7010254 12.690,-

Ajánlott vászon porzsák

Seprőgép HKM 801
Gyalogkiséretű seprőgép otthoni vagy ipari használatra, beltérre vagy kültérre

 f Két oldalkefe beforgatja a szemetet a nagy henger kefe alá, amely besepri azt a tartályba 
 f Kisebb papír daraboktól kezdve a nagyobb méretű, akár fém üdítős dobozhoz is alkalmas
 f Különféle kiegyenlítetlen padlóviszonyoknál is használható 
 f Hosszú élettartamú poliamid sörtéjű kefékkel szerelve
 fMasszív ház fiber erősítésű műanyagból készül ( HKM800 )
 f Kézre álló könnyen tolható
 f Helytakarékos tárolás

Listaár: 67.890,-
HKM 801

Cikkszám: 7304009

63.990,-

Műszaki adatok HKM 801
Cikkszám 7304009
Listaár 67.890,-
Forint (BRUTTÓ) 63.990,-
Hajtás kézi
Takarítási terület / Max. 500 – 1000 m² / 3200 m²/h
Oldal kefék nélküli szélesség -
Szélesség oldal kefékkel 800 mm
Szeméttartály mérete 30 l
Méretek ( M x Sz x H ) 500 x 200 x 1000 mm
Tömeg 12,3 kg

SWP 80 szennyvíz szivattyú - Sokoldalú és nagy teljesítményű

Modell SWP 80

Cikkszám 7500180
Listaár 126.900,-
Forint (Bruttó) 119.900,-

Műszaki adatok

Felhasználási terület Szennyvíz
Maximum szállított víz / szállítási nyomás 966 liter/perc /  2.6 bar
Maximum szemcseméret 27 mm
Kimeneti/bemeneti menet / kimeneti/bemeneti átmérő 3” / 76,2 mm
Maximum szállítási magasság / szívás magasság 26 m / 7 m
Motor típusa / üzemanyag típusa 4 ütemű OHV 1 henger / benzin
Motor térfogat / fordulat / teljesítmény 223 cm3 / 3600 rpm  / 4,5 kW
Hűtés típusa / indítás Léghűtés / manuális
Tank kapacitása / motor olajszínt / Hozzávetőleges működési idő egy feltöltéssel 75% terhelésnél 3,6 liter / 0,6 liter / 2,5 óra
Zajszint (2006/42/EC) / (2000/14/EC, 2005/88/EC) 77 dB(A)  /  99 dB(A)
Mérete 560 x 430 x 465 mm
Tömeg 36 kg

Listaár: 126.900,-
SWP 80

Cikkszám: 7500180

119.900,-

 f A tavak lecsapolásához, pincék 
kiszivattyúzása, pl. árvizek vagy 
medrek kiöntése esetén
 fMég a homokkal, vegyszerrel 
vagy olajjal szennyezett vizek 
szivattyúzásához is alkalmas, 
mint például a szennyvíz vagy 
iszapos víz
 f Kb. 2,5 órás üzemidő egy tele 
tankkal 75% -os terhelés mellett
 fMasszív, tartós és megbízható
 f A fagy kivételével bármilyen 
időjárási körülmények között 
megállja a helyét
 f Az öntöttvas ház és a minőségi 
lapátkerekek garantálják a termék 

erőteljességét és hosszú élettar-
tamát még a homokkal  
szennyezett vizek  
szivattyúzása mellett is
 f Erőteljes és hatékony 4 ütemű 
motor; könnyen indítható bármi-
lyen körülmények között
 f Robusztus acél  
váz rezgéscsillapítókkal
 f Könnyen kezelhető
 f Gyors és könnyű üzembe helye-
zés a szívóerő közvetlen létreho-
zásával és a tömlők csatlakozásá-
val a szivattyúhoz
 f Kényelmes karbantartás

GP1105C / DWS 1105 – házi vízmű szűrővel és digitális kijelzővel

Modell GP1105C DWS 1105

Cikkszám 7521100 7522200

Listaár 36.990,- 74.290,-
Forint (Bruttó) 34.990,- 69.990,-

Műszaki adatok

Max. szállítási teljesítmény 76 l / perc 76 l / perc

Max. szállítási magasság / Szivattyúzási magasság 46 m / 8 m 46 m / 8 m

Szállított víz minősége Tiszta víz Tiszta víz

Kábelhossz (elektromos) 1,5 m 1,5 m

Méretek (H x Sz x M) 379 x 212 x 284 mm 500 x 285 x 620 mm

Kimeneti / bemeneti átmérő 1” 1”

Motor teljesítménye 1.100 W 1.100 W

Zajszínt (2006/42/EG) 82 dB(A) 82 dB(A)

Elektromos csatlakozás 230 V ~ 50 Hz 230 V ~50 Hz

 f Alkalmas a kert öntözésére és 
nyomásnövelésre a háztartásban
 f Ergonomikus markolat kialakítás
 f Rendkívül csendes működés

Listaár: 36.990,-
GP1105C

Cikkszám: 7521100

34.990,-

Cikkszám Forint(Bruttó)

7510005 15.290,-

 Cleancraft szívótömlő
+

Listaár: 17.390,-
flexCAT 120 VCA

Cikkszám: 7003130

16.390,-

Európai
minőség

Modell flexCAT 120 VCA
Cikkszám 7003130
Listaár 17.390,-
Forint (BRUTTÓ) 16.390,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa / Teljesítmény száraz / 1.200 W
Légmennyiség 1500 l/perc
Tartály kapacitás 20 l
Tömlőátmérő/-hosszúság 38 mm / 1 m
Motorok száma / Motorhűtés 1 / bypass 
Hangnyomás 76 dB(A)
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz
Kábelhosszúság 3,5 m
Szűrőfelület / Szívás 150 cm² / 150 mbar
Tartály anyaga fém
Méretek (Hx Szx M) 310 x 310 x 420 mm
Tömeg 4,4 kg

flexCAT 120 VCA – dupla szűrőrendszeres speciális porszívó, mellyel könnyű a kandalló, kályha és grill 
hamujának takarítása

 f A hamut, a homokot és a durva szennyeződést megbízha-
tóan és könnyen szívja el. 

 f A kengyelzár kinyitása után a tartály ürítéséhez a szívóegy-
ség könnyen levehető 

 f A fúvókák közvetlenül az eszközön praktikusan tárolhatóak 
 f Fújófunkció parázs izzításhoz vagy a felületek lefúvásához 
 fMagas szívóerő a nagyteljesítményű 1,2 kW-os motor-
nak köszönhetően 
 f Kimosható HEPA-patronszűrővel
 f Nagy 20 literes fém szeméttartály hordozókengyellel

Infó & Videó

Listaár: 74.290,-
DWS 1105

Cikkszám: 7522200

69.990,-

 f Alkalmas kertek öntözéséhez, nyomásnöveléshez a háznál 
 f Energiatakarékos: 24 literes víztartály a kisebb vízszükséglet tározáhásoz 
 f Intelligens vezérléssel a hatékony automatikus üzemeléshez, beállítható 
minimum- és maximum nyomással 

 f A kijelző mutatja a szállítóteljesítményt, szállítónyomást és az időzítőt 
 f Integrált szárazjáratvédelem 
 f A szivattyú háza nemesacélból készült
 f Nagyon halk üzemelés

A gép webol-
dalához olvassa 
be a kódot vagy 

kattintson rá!

Európai
minőség

https://www.stuermer-maschinen.de/reinigungstechnik/reinigungstechnik-sauger/flexcat-120-vca-7003130/
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Listaár: 56.990,-
GP 1105S

Cikkszám: 7521200

53.790,-

Modell GP 1105S
Cikkszám 7521200
Listaár 56.990,-
Forint (BRUTTÓ) 53.790,-
Műszaki adatok
Max. száll. teljesítmény 76 l/perc
Max. emelőmagasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Kábelhossz. (áram) 1,5 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Be-/kieresztőátmérő 1“
Motorteljesítmény 1.100 W
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz

 f Alkalmas kertek öntözéséhez, nyomásnöveléshez a háznál 
 f Intelligens vezérléssel a hatékony automatikus üzemeléshez, beállítható minimum- és 
maximum nyomással 
 f A kijelző mutatja a szállítóteljesítményt, szállítónyomást és az időzítőt 
 f Integrált szárazjáratvédelem 
 f A szivattyú háza nemesacélból 
 f Rendkívül halk

GP 1105S – tisztavizes kertiszivattyú szűrővel és LCD-kijelzővel

Modell SPWP 1107
Cikkszám 7520300
Listaár 53.790,-
Forint (BRUTTÓ) 50.690,-
Műszaki adatok
Max. folyadékszállítás 116 l/perc
Max. emelőmagasság 42 m
Max. merülési mélység 7 m
Kábelhossz. (áram) 10 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Szemcseméret max. 1 mm
Szívó- nyomócsonkátmérő 1“
Lapátkerekek száma 4
Motorteljesítmény 1.100 W
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz
Méretek (Hx Szx M) 163 x 163 x 472 mm

SPWP 1107 – búvárszivattyú tiszta vízhez

 f A többfokozatú lapátkerék technológia magas víznyomást hoz létre 
 f Kiváló minőségű és robusztus műanyag- és nemesacélház 
 f Ideális esővizes rendszerekhez, öntözéshez, ciszternák, víztározók, tavak, 
kutak szivattyúzásához és más nagynyomású igényű alkalmazásoknál

Cikkszám Forint(Bruttó)

7530004 890,-

1” összekötő darab*

+

SDWP 10020

Modell SDWP 10020
Cikkszám 7520205
Listaár 40.290,-
Forint (BRUTTÓ) 37.990,-
Műszaki adatok
Max. folyadékszállítás 325 l/perc
Max. emelőmagasság 10,5 m
Max. merülési mélység 7 m
Kábelhossz. (áram) 10 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Szemcseméret max. 35 mm
Áteresztés átmérője 1 1/2“
Motorteljesítmény 1.000 W
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz

Modell FWP 50
Cikkszám 7500050
Listaár 72.990,-
Forint (BRUTTÓ) 68.990,-
Műszaki adatok
Max. folyadékszállítás 566 l/perc
Max. emelőmagasság 10,5 m
Accoustic pressure at 7m (db(A))
Max. lift 30 m
Felhasználási terület friss víz
Szemcseméret max. 7 mm
Discharge port diameter 50.8 mm
Motorteljesítmény 4 kW
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz
Méretek (H x Sz x M) 470 x 386 x 450 mm
Tömeg 23 kg

SDWP 10020 – búvárszivattyú szennyvízhez stabil nemesacélházzal

 FWP 50 – tiszta víz szivattyú

* Tanács: sós víz, gyúlékony folyadék és élelmiszer nem szivattyúzható 

 f A kombi-szivattyú állítható lábai által alkalmas a szennyezett- és tisztavízhez 
 f Ergonomikus markolattervezés
 f A kiváló minőségű tömítések hosszú élettartamot biztosítanak
 f Automatikus üzem beállítható merülőkapcsolóval 
 f Folyadékszállítás max. 30 mm-es részecskemérettel

 f Hatékony növényágyak, zöldövezetek, mezők öntözésére a 
mezőgazdaságban, a tározókból és szökőkutakból származó víz 
szivattyúzására
 f Robosztus, tartós és megbízható
 f Jól alkalmazható bármilyen időjárási körülmények között
 f Nagyteljesítményű és hatékony négyütemű motor
 f Robusztus acélkeret rezgéscsillapítókkal
 f A beépített membrán megakadályozza a víz visszafolyását
 f Könnyen kezelhető
 f Gyors és egyszerű üzembe helyezés a tömlők csatlakoztatásával 
a szivattyúhoz
 f Könnyen szállítható a kis súly miatt
 f Egyszerű karbantartás

SCWP 7514 SCWP 10013

Modell SCWP 7514 SCWP 10013*
Cikkszám 7520100 7520105
Listaár 20.890,- 30.590,-
Forint (BRUTTÓ) 19.690,- 28.890,-
Műszaki adatok
Max. száll. teljesítmény 233 l/perc 216 l/perc
Max. emelőmagasság 9 m 11,5 m
Max. merülési mélység 7 m 7 m
Kábelhossz. (áram) 10 m 10 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C 0 °C / +35 °C
Szemcseméret max. 5 mm 5 mm
Leeresztőcsonk átmérője 1 1/4“ 1 1/4“
Motorteljesítmény 750 W 1000 W
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz 230 V ~50 Hz

SCWP 7514 – búvárszivattyú tiszta vízhez műanyagházzal

SCWP 10013 – búvárszivattyú tiszta vízhez stabil nemesacélházzal
 f Ergonomikus markolattervezés
 f A kiváló minőségű tömítések hosz-
szú élettartamot biztosítanak
 f Automatikus üzem beállítható 
merülőkapcsolóval 

Listaár: 40.290,-
SDWP 10020

Cikkszám: 7520205

37.990,-

Listaár: 72.990,-
FWP 50

Cikkszám: 7500050

68.990,-

 f Nem szabad olyan vizet szállítani amely a tar-
talmaz sót, éghető anyagot vagy élelmiszert

Megjegyzés

 f Nem szabad olyan vizet szállítani amely a tar-
talmaz sót, éghető anyagot vagy élelmiszert

Megjegyzés

Cikkszám Forint(Bruttó)

7530001 1.690,-

 Multi-adapter 1 1/4’’ könyök csatl.*

Cikkszám Forint(Bruttó)

7530002 1.890,-

 Multi-adapter 1 1/2’’ könyök csatl.

Cikkszám Forint(Bruttó)

7510000 11.290,-

 Cleancraft szívótömlő

Cikkszám Forint(Bruttó)

7510003 19.690,-

 Cleancraft nyomótömlő + +

DWS1105P kerti tisztavíz szivattyú - Tiszta víz kerti szivattyú  masszív öntött házzal

Modell DWS1105P

Cikkszám 7522100
Listaár 58.390,-
Forint (Bruttó) 54.990,-

Műszaki adatok

Max. szállítási teljesítmény 76 l / perc
Max. szállítási magasság / Szivattyúzási magasság 46 m / 8 m 
Szállított víz minősége Tiszta víz
Kábelhossz (elektromos) 1,5 m
Méretek (H x Sz x M) 492 x 274 x 521 mm
Kimeneti/bemeneti átmérő 1”
Motor teljesítménye 1100 W
Zajszínt (2006/42/EG) 88 dB(A)
Elektromos csatlakozás 230 V ~ 50 Hz

 f Alkalmas a kert öntözésére és nyomásnövelésre a háztartásban
 f Hatékony automatikus működés
 f Energiatakarékosság: A víztartály 19 liter vizet tárol, és ezáltal kisebb a vízigény
 f Rendkívül csendes működés

Listaár: 58.390,-
DWS1105P

Cikkszám: 7522100

54.990,-

Listaár: 53.790,-
DWS1105P

Cikkszám: 7520300

50.690,-

*Használható SCWP 7514, SDWP 7514 szivattyúhoz is

*Használható SPWP 1107, DWP 8551 szivattyúhoz is
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Listaár: 602.590,-
OSM 432

Cikkszám: 7201435

567.900,-

Modell OSM 432
Cikkszám 7201435
Listaár 602.590,-
Forint (BRUTTÓ) 567.900,-
Műszaki adatok
Munkaszélesség 430 mm
Rezgések percenként 1400 f/p 
Hangnyomás 62 db(A)
Motorteljesítmény 1,1 kW
Elektromos csatlakozás 230 V / 50 Hz
Csatlakozó vezeték hossza 15 m
Tartály kapacitás 15 l
Méretek (H x Sz x M) 700 x 495 x 1220 mm
Tömeg 46,9 kg

 f A körmozgás erősíti a teljestményt a hagyományos egytárcsás keféhez 
képest és különösen leegyszerűsíti a megterhelő munkát 
 f A munkarendszer nagyon hatékony és 50%-os időmegtakarítást tesz 
lehetővé a hagyományos egytárcsás géphez képest 
 f Kényelmes használat
 f A nagyfrekvenciás rezgések optimális stabilitást biztosítanak, ezért a 
kezelő a hosszú munkavégzéseknél sem fárad el. Ezen kívül nagyon 
könnyű, rendkívül könnyen kezelhető és kevésbé tapasztalt személyek 
is használhatják.

50%-kal csökkentett tisztítószeroldat felhasználás
 f A fejrész mozgása lehetővé teszi a tisztítószeroldat egyenletes elosz-
latását a párna felületén, és arra készteti az oldatot, hogy az az alkal-
mazási területen maradjon. Ily módon jobb tisztító eredmény érhető el 
egyidejűleg a víz és a tisztítószer kb. 50%-os megtakarításával

Energiamegtakarítás
 f A körmozgás által kevesebb nyomás kifejtése szükséges a párnára, így 
kevesebb áramszükséglettel kimagasló eredmény érhető el. 

OSM 432 – nagyteljesítményű orbitális -egytengelyes gép, mindenféle padló 
egyszerű és gyors kezeléséhez

Európai
minőség

Európai
minőség

Kiegészítők szivattyúkhoz

Cikkszám Forint(Bruttó)

7530005 11.690,- Cikkszám Forint(Bruttó)

7531003 2.590,-

 leeresztő tömlő 7m 1 1/4” szűrőbetét (GP 1105P, GP 1105S és 
DWS 1105 szivattyúkhoz)

Cikkszám Forint(Bruttó)

7531001 7.990,-

szívó tömlő 7m 1”  
(GP és DWS szivattyúkhoz)

Cikkszám Forint(Bruttó)

7531002 7.390,-

előszűrő 
(GP és DWS szivattyúkhoz)

Listaár: 176.900,-
GPI 5548

Cikkszám: 7521400

166.900,-

Modell GPI 5548
Cikkszám 7521200
Listaár 176.900,-
Forint (BRUTTÓ) 166.900,-
Műszaki adatok
Max. száll. teljesítmény 76 l/perc
Max. emelőmagasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Kábelhossz. (áram) 1,5 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Be-/kieresztőátmérő 1“
Motorteljesítmény 1.100 W
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz

 f Optimizált energiafogyasztás a szivattyú automatikus sebességszabályo- 
zásának köszönhetően
 f Több fogyasztási pontokra is köthető 
 f A rendszeres be- és kikapcsolást is jól viseli
 f A szivattyúnak önálló hibadetektáló / kijelző és védelmi programja van
 f A maximális szállítási nyomás az érintőképernyőn állítható
 f Háztartási vízellátáshoz vagy a kertben történő öntözéshez

 f Az intelligens szivattyúvezérlés automatikusan szabályozza a szivattyú sebességét, amely 
ezért csak annyi energiát fogyaszt, amennyi szükséges
 f Működési hibák önálló észlelése (pl .: szivárgás a vezetékben, száraz futás vagy túlmele-
gedés) és értesítés a kijelzőn keresztül - a védelmi program megakadályozza a szivattyú 
károsodását

GPI 5548 – Intelligens kerti szivattyú automatikus teljesítményszabályozással

A tartály nem tartozék !!

Megjegyzés

Listaár: 40.790,-
HDR-K 39-12

Cikkszám: 7101391

38.490,-

Listaár: 122.990,-
HDR-K 48-15

Cikkszám: 7101481

115.900,-

HDR-K 39-12 – Hidegvizes magasnyomású mosó

 fMagas tisztítóerő a kompakt 
felépítése ellenére
 f Praktikus tartók a kézi szó-
rópisztoly, magasnyomású 
tömlő, hálózati kábel számára
 f Felülettisztító a vízsugárral 
történő felület tisztításához

 f Total Stop System (TSS) 
rendszer (Késleltetés nélküli 
szivattyúmotor indítás) 
 f 3 hengeres axiáldugattyús 
meghajtás, saválló dugattyúval
 f Alumínium hengerfejjel
 fMotor védőkapcsolóval

Műszaki adatok HDR-K 39-12

Cikkszám 7101391
Listaár 40.790,-
Forint (BRUTTÓ) 38.490,-

Maximális nyomás 120 bar
Maximális vízszállítás 390 l / óra
Maximális vízhőfok 50 °C
Csatlakozó vezeték hosszúsága 5 m
Teljestmény felvétel P1 1,5 kW
Motor fordulatszáma 3.400 f/p
Elektromos csatlakozás 230 V ~50-60 Hz
Tömlő hosszúsága 5 m
Tömlő hordózóanyaga textilbetét
Méretek (H x Sz x M) 280 x 240 x 650 mm
Tömeg 5,9 kg

Modell HDR-K 48-15
Cikkszám 7101481
Listaár 122.990,-
Forint (BRUTTÓ) 115.900,-
Műszaki adatok
Munkanyomás 125 bar
Maximális nyomás 150 bar
Szállítási mennyiség 7 l/perc
Csatlakozó vezeték hossza 5 m
Nagynyomású tömlő nyom.tartó textilbetét
Dugattyúfej anyaga nemesacél
Hengerfej anyaga sárgaréz
Méretek (Hx Szx M) 420 x 360 x 930 mm

HDR-K 48-15 – Hidegvizes magasnyomású mosó

Kiegészítők magasnyomású mosókhoz 

 f Mozgatható és hordozható modell két kerékkel és markolattal 
 f Total-Stop-szivattyúvezérlés: a pisztoly megnyitásakor és zárá-
sakor a szivattyú motor késleltetésmentes indítása és leállítása

 f A motor túlterhelése ellen motorvédő kapcsolóval
 f Praktikus tartók a kézi szórópisztoly, acélcső, magasnyo-

mású tömlő és a csatlakozó számára 
 f A szivattyút integrált vízszűrő védi a vízben lévő szennyeződéstől 
 f A szivattyúfej élettartama nő az automata biztonsági szelep által 
 f A kézi szórópisztolynál a CLICK-FAST gyorscsatlakozó rendszerrel  
a szóróberendezés gyorsan, szerszámmentesen cserélhető 

 f Az alapfelszereltséghez tartozó felülettisztító gondosko-
dik a csempék, falak és más nagy felületek fröccsenésmen-
tes és hatékony tisztításáról

Infó & Videó

DDIY

22,5 kg

50 °C

2.800 f/p 2,5 kW

230 V8 m125 bar

5,9 kg

50 °C

3.400 f/p 1,5 kW

230 V5 m80 bar

DIY

Infó & Videó

A

Cikkszám Forint(Bruttó)

7115001 5.790,-

 WBR-HDR-K forgófejes kefe

Cikkszám Forint(Bruttó)

7116001 3.890,-

 WF HDR-K vízszűrő

*Otthoni felhasználásra
**Energiatakarékosság

***

*Otthoni felhasználásra
**Energiatakarékosság

***
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 f Kézi szórópisztoly
 f 10m-es magasnyomású tömlő 
 f Hajlított lándzsa állítható fúvókával
 f 4-részes gyorscsatlakozó-fúvóka szett

270 bar 3.400 f/p 8,2 kW60 °C 58,4 kg400 V10 m

Modell HDR-K 96-28 BL
Cikkszám 7109628
Listaár 399.900,-
Forint (BRUTTÓ) 376.900,-
Műszaki adatok
Munkanyomás 270 bar
Szállítási mennyiség 13,8 l/perc
Csatlakozó vezeték hossza 5 m
Nagynyomású tömlő nyom.tartó acélarmatúra
Dugattyúfej anyaga kerámia
Hengerfej anyaga sárgaréz
Üzemanyagtartály térfogata 6,5 l
Méretek (Hx Szx M) 830 x 595 x 640 mm

HDR-K 96-28 BL – Benzines hidegvizes magasnyomású mosók

 f Mozgatható modell alumíniumkerettel, két gumikerékkel, 
vibrációt elnyelő lábakkal és tartozéktartós markolattal 
 f Total-Stop-szivattyúvezérlés: a pisztoly megnyitásakor és 
zárásakor a szivattyú motor késleltetésmentes indítása és 
leállítása
 f A motor túlterhelése ellen motorvédő kapcsolóval 

 f Megbízható szivattyú sárgarézfejjel és olajszint érzékelővel 
 f Praktikus tartók a kézi szórópisztoly, acélcső, magasnyo-
mású tömlő és a csatlakozó számára
 f Egyszerű adagolás az integrált tisztítószer tartállyal 
 f Magas minőségű menetes csatlakoztatások
 f A szivattyút integrált vízszűrő védi a vízben lévő szeny-
nyeződéstől

 f Szabályozható munkanyomás a tisztítási feladathoz igazítva 

 f Ellenőrizhető olajszint
 f A leeresztőcsavar és a leeresztőrés megkönnyítik a kar-
bantartást és az olajcserét 
 f Beépített tisztítószerelszívás 
 f Ellenőrizhető vízszívószűrő

   
    

    
     

   Cseppálló

IPX5

sárgaréz

Hajtókaros 
szivattyú

PROFESSIONAL

inside.

Infó & Videó

AlapFelszereltség

Listaár: 399.900,-
HDR-K 96-28 BL

Cikkszám: 7109628

376.900,-

 f Benzines
 f Nagyteljesíményű tartós üzemben

Előnyök


