
 

PW‐C21 I 1609 P M
Art.nr.: 146067

Teknisk data

Varenummer: 146067

NOBB‐nr: 52049544

EAN‐nr: 7050481460674

Trykk: 160 bar

Vannmengde: 540 ltr/time

Styringssystem: Automatisk start ‐ stopp

Spenning: 1‐230‐16 V‐Amp

Absorbert effekt: 2,9 kW

Motortype: Induksjonsmotor

Pumpeturtall: 2800 rpm

Maks temperatur
vanntilførsel:

60 °C

Høytrykkslange: 8 meter

Strømkabel: 5 meter

Start / stopp
system:

Ja

Selvsugende: Ja

Dimensjoner: 43 x 28 x 26 cm

Produktinformasjon

PW-C21 er en liten, bærbar, kompakt og effektiv en-faset
kaldtvannsvasker.

Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og
stasjonær

PW-C21 slår seg automatisk av når den ikke er i bruk, dette forlenger
motorpumpens liv. Ved å aktivisere høytrykkspistolen så starter
maskinen automatisk. Maskinen er utrustet med en kraftig
stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.

PW-C21 er levert med en to-polet elektrisk induksjonsmotor som er
mer stillegående og er vedlikeholds fri. Motoren har termisk
beskyttelse og høytrykkspumpen har en trykkreguleringsventil som
gjør at arbeidstrykket enkelt kan reguleres til ønsket arbeidstrykk, slik
at best mulig vaskeresultat oppnås.

Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.

Profesjonelt manometer som gjør det lett å sjekke arbeidstrykket.

PW-C21 er med sitt pumpetrykk på hele 160 bar og en vannmengde
på 510 l/tim. den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller,
rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemme
maskin.

Maskinen leveres standard med spylepistol som har enkel spylelanse
med multireg. dyse, 8 meter høytrykkslange, kjem.injektor og
automatisk start/stopp system.

3 i 1 løsning

KTRI40417 Transportvogn med hurtigtilkobling som gjør det lett å
gjøre maskinen om fra å være bærbar til å være lett transporterbar.
Transportvognen er solid bygget med store gummierte transport hjul.
Transportvognen har braketter for oppbevaring av h.t.slange, el.kabel
og høytrykksutstyr.

KTRI40418 Veggbrakett med slangetrommel som gjør at maskinen
kan være et stasjonæranlegg innerst i garasjen. Slangetrommelen
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rommer inntil 20 meter h.t.slange. Med hurtigkoblingen så er det lett
å koble maskinen fra veggbraketten over til transportvognen eller
bruke maskinen som en bærbarmaskin. Leveres uten h.t.slange.

KTRI40419 Slangetrommel for transportvogn. Slangetrommel
rommer inntil 20 meter h.t.slange. Leveres uten h.t.slange.

Standardutstyr

Pistol PW-C21

Art. nr: IPIP40009

 

Multireglanse PW-
C21 1609

Art. nr: LCPR40154

 

Høytrykkslange PW-
C21

Art. nr: TBAP40210

Anbefalt tilbehør

Turbolanse PW-C21
1609

Art. nr: LCPR40155

 

Kjørevogn PW-C21

Art. nr: KTRI40417

 

Slangetrommel for
kjørevogn PW-C21

Art. nr: KTRI40419

 

Veggmontert
slangetrommel
u/slange PW-C21

Art. nr: KTRI40418

 

Veggmontert
slangetrommel
m/slange PW-C21

Art. nr: KTRI40443
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