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Când spălatul devine o plăcere
#PlăcereaSpălatului

W2900HA

2900 PSI/200 bar 8,5 l/min.

Cu aparatul de spălat cu înaltă presiune Waspper
W2900HA, spălatul este facil și plăcut. Cu o presiune maximă de 2900 PSI / 200 bari și un debit de
apă de 8,5 litri pe minut, acest aparat de spălare
cu presiune înaltă este potrivit pentru cele mai
solicitante lucrări de spălare în jurul casei, cabanei, garajului. Principalele avantaje sunt motorul Honda de înaltă calitate, șasiul înalt, pompa
puternică de fabricație italiană Annovi Reverberi
și un motor cu turație reglabilă. Prezența terenului accidentat sau a scărilor nu reprezintă nicio
problemă. Dacă nu aveți nevoie de o presiune
la ieșire maximă, acest aparat vă permite prin
reglaj scăderea turațiilor motorului. Presiunea
și debitul ridicat sunt generate de pompa în
întregime metalică, prevăzută cu o carcasă
din aluminiu, al cărei avantaj principal este
durabilitatea mult mai îndelungată decât în
cazul pompelor electrice din clasele similare.
În mod standard, acest aparat este dotat cu
un furtun de 7,5m și cu duză de înaltă presiune
de 15°, 25°, 40° și cu duză pentru aplicarea de
produs de curățare prin auto-amorsare. Aparatul
este alimentat de motorul cu ardere interna Honda,
fiind garanția calității, iar prin întreținere regulată asigură o funcționare fără probleme timp de ani de zile.
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CARACTERISTICI SPECIFICE

SPECIFICAȚII TEHNICE

FURTUN

PRESIUNE ȘI DEBIT

Lungime (m)

7,5
0,25"/6

Presiunea max. la ieșire (PSI/bar)

3000/207

Diametru (in/mm)

Debitul max. al apei (l/min)

8,5

Presiunea max. de lucru (PSI/bar) 3200/220

MOTOR

M22

Tip capăt

Producător

Honda

DUZĂ

Volum (cm3)

196

Tip duză / Dimensiuni

Tip

OHV

PISTOL ȘI LANCE

Poziția axului

Orizontală

Tip pistol

Ergonomic

Sistemul de protecție motor fără ulei

Da

Capăt pistol lance

M22

Capacitate rezervor de combustibil (l)

3,1

Capăt pistol - furtun

M22

Ventil combustibil

Da

Lungime lance (cm)

40

Capacitatea rezervorului de ulei al motorului (l)

0,6

Capăt lance - duză

Cuplaj rapid

Tip de ulei de motor recomandat

10w40

RAMĂ

Reglarea rotațiilor

Da

Mâner

Fix

Starter

Da / Mecanic

Tip ramă

Cadru din oțel

Modalitate pornire

Manual / Cu șnur

Tip roți și dimensiuni (cm)

Fără pneuri 30x5

15°, 25°, 40°, Pt. produs curățare/ 029

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

POMPĂ
Tip

Axial

Lungime (cm)

57

Materialul capului de pompă

Aluminiu

Lățime (cm)

52

Temperatura max. a apei (°C)

40

Înălțime (cm)

95

Autoamorsare

Nu

Greutate gol (kg)

27,5
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 Fără utilizare de cabluri, fără alimentare cu energie electrică și fără riscul de scurtcircuit ÎN MEDII UMEDE
 Cu furtun de 7,5 metri din PVC rezistent la înaltă presiune pentru o mai bună accesibilitate
 Cu duză de 15, 25, 40 grade și duză pentru produs de curățare, ideală pentru diverse utilizări
 Design din oțel de dimensiuni robuste și ușor, pentru o manipulare facilă
 Pistol ergonomic de înaltă presiune cu lance din oțel de înaltă calitate
 Pompă din aluminiu Annovi Reverberi și motor pe benzină Honda pentru durabilitate mai mare
 Auxiliare înlocuibile și numeroase accesorii din gama noastră
 Consum redus

