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Link do produktu: http://heyko.pl/myjka-cisnieniowa-mc-4m-160720-eu-p-148.html

Myjka ciśnieniowa MC 4M
160/720 EU
Cena

6 352,95 zł

Numer katalogowy

107146404

Kod EAN

5711145220844

Opis produktu
MC 4M jest to seria nowych mobilnych wysokociśnieniowych myjek zimnowodnych z serii Compact do zastosowań o średniej
intensywności czyszczenia. Stanowią doskonały wybór dla małych i średnich warsztatów, firm produkcyjnych, gospodarstw
rolnych oraz sektora spożywczego.
MC 4M jest mocną, wytrzymałą, myjką zimnowodną średniej klasy. Ze względu na zastosowanie pompy niskoobrotowej 1450
obr/min, mosiężnej głowicy oraz tłoków ceramicznych myjki serii MC 4M przystosowane są do bardziej intensywnej
eksploatacji. Wyposażone są w profesjonalne akcesoria myjące co gwarantuje wysoką skuteczność mycia.
Nowa seria myjek MC 4M wyposażona została w profesjonalną niskoobrotową pompę z mosiężną głowicą oraz nowe,
przyjazne dla użytkownika rozwiązania ułatwiające pracę i zwiększające wydajność mycia. Teraz możesz ze spokojem szybko
uporać się z każdym zadaniem.
Myjki wysokociśnieniowe MC 4M na zimną wodę to urządzenia kompaktowe i proste w obsłudze. Równocześnie oferują
większą moc i wyższe ciśnienie wody. Kluczowym elementem jest nowy zewnętrzny dozownik detergentu wytwarzający pianę,
która skutecznie walczy z tłustymi i uporczywymi zabrudzeniami.
Myjki MC 4M to przemyślane i innowacyjne rozwiązania zmniejszające koszty eksploatacji przy zwiększonej skuteczności
mycia.

Wyposażenie standardowe
myjka ciśnieniowa MC 4M – 160/720– 107146404
wąż ciśnieniowy DN6 10M – gumowy w metalowym oplocie – 301002275
pistolet ERGO 2000 z obrotowym złączem – 106403122 - pozwala odpowiednio ustawiać strumień dyszy
ciśnieniowej i zapobiega skręcaniu węża ciśnieniowego
lanca Universal Plus – 106403036
dysza Tornado Plus 25040 – 107142578
wbudowany metalowy filtr wody na wlocie pompy
przyłącze ogrodowe ¾’ – 32541
instrukcja PL

Dane techniczne
Ciśnienie pompy (bar/MPa)

160/16

Siła mycia (kg/siłę)

3.6

Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)

720/660

Max temperatura wody zasilającej max. (C)

60

Pompa (obr/min)

1450

Wymiary L x W x H (mm)

382x382x1017

Ciężar (kg)

39

Pobór mocy (kW)

3.5
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Zasilanie (V/-/Hz/A)
Długość kabla elektrycznego (m)

400/3/50/6,5
5

Tłoki ceramiczne

3

Wysokość zasysania wody (m) sucha/zalana

0,5/1

Rozmiar dyszy

25040

Cechy produktu
Pompa z głowicą mosiężną

*

Silnik trójfazowy

*

Tłoki ceramiczne

*

Automatyczny start/stop

*

Zbiornik oleju ze wskaźniekiem poziomu i funkcją łatwej wymiany

*

Łatwy demontaż obudowy

*

Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu

*

Duży aluminiowy uchwyt do łatwiejszego przenoszenia myjki

*

Koła boczne ułatwiające transport

*
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