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Link do produktu: https://heyko.pl/myjka-cisnieniowa-mc-2c-150650-xt-eu-p-140.html

Myjka ciśnieniowa MC
2C-150/650 XT EU
Cena

4 625,00 zł

Numer katalogowy

128470138

Kod EAN

5703887109389

Opis produktu
Myjka MC 2C jest to seria nowych mobilnych wysokociśnieniowych myjek zimnowodnych z serii Compact przeznaczona do
lekkich standardowych prac czyszczących. Stanowi doskonały wybór dla punktów handlowych, małych spółdzielni
mieszkaniowych, małych warsztatów i gospodarstw rolnych.
Myjka MC 2C jest lekką ale wytrzymałą myjką zimnowodną klasy Compact, przeznaczoną do półprofesjonalnego zastosowania
. Myjka wyposażona jest w profesjonalne akcesoria co gwarantuje wysoką skuteczność mycia. Idealna dla małych i średnich
warsztatów, małych firm produkcyjnych i gospodarstw rolnych. Kompaktowa konstrukcja urządzeń linii MC 2C łączy w sobie
jakość wykonania, ergonomię i trwałość.

Wyposażenie standardowe
myjka ciśnieniowa MC 2C 150/650 XT – 128470138
wąż ciśnieniowy DN6 15M – gumowy w metalowym oplocie – 101406176
pistolet ERGO 2000 z obrotowym złączem – 106403122 - pozwala odpowiednio ustawiać strumień dyszy
ciśnieniowej i zapobiega skręcaniu węża ciśnieniowego
lanca 4in1 – 106408252 - lanca z nastawną głowicą posiadająca wbudowane 4 rodzaje dysz ciśnieniowych
dysza Tornado 0370 – 101119737
wbudowany filtr wody na wlocie pompy
przyłącze ogrodowe ¾’
instrukcja PL

Dane techniczne
Ciśnienie pompy (bar/MPa)

160/16

Siła mycia (kg/siłę)

2,9

Wydatek wody Qmax/Qiec (l/h)

600/570

Max temperatura wody zasilającej max. (C)

60

Pompa (obr/min)

2800

Wymiary L x W x H (mm)

394x391x955

Ciężar (kg)

28,1

Pobór mocy (kW)

3,3

Zasilanie (V/-/Hz/A)

230/1/50/14,5

Długość kabla elektrycznego (m)

5

Tłoki ceramiczne

3

Zbiornik detergentu (L)

2

Wysokość zasysania wody (m)

0,5
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Rozmiar dyszy

0370

Cechy produktu
Pompa z głowicą mosiężną

*

Silnik jednofazowy

*

Tłoki ceramiczne

*

Lanca 4in1

*

Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu

*

Automatyczny start/stop

*

Regulacja ciśnienia wody

*

Koła boczne ułatwiające transport

*

Duży aluminiowy uchwyt do łatwiejszego przenoszenia myjki *
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