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Link do produktu: https://heyko.pl/myjka-e1502-10-p-h-x-tra-eu-p-205.html

Myjka E150.2-10 P H X-Tra EU
Cena

2 580,54 zł

Dostępność

Na zamówienie (7-14 dni)

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

128471202

Kod EAN

5703887131878

Opis produktu
Myjka E150.2-10 PH X-TRA to średni model myjek z serii Excellent. Nowość 2018!!
Seria myjek Excellent to bardzo mocne i wydajne myjki ciśnieniowe do zastosowań domowych. Doskonale nadają się do prac o
średnim i dużym natężeniu. Myjki wyposażone są w indukcyjny silnik oraz nowoczesną aluminiową pompę co
gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację urządzenia. Jest to bardzo mocna myjka ciśnieniowa łącząca ergonomię,
mobilność, wydajność i skuteczność mycia.
Myjka E150.2-10 PH X-TRA to idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują optymalnej wydajności i solidnego wykonania.
Pomoże ci umyć samochód, rower, narzędzia i meble ogrodowe, elewację domu, taras czy chodnik.
Wszystkie myjki Nilfisk z serii Excellent wyposażone są w System Click&Clean, który pozwala na szybką i łatwą wymianę dysz i
kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów Nilfisk.
Myjka E150.2-10 PH X-TRA wyposażona jest w bęben do zwijania węża ciśnieniowego, rączkę z regulacją wysokości, uchwyt na
lancę i pistolet, oraz miejsce do przechowywania dwóch dysz ciśnieniowych i pianownicy. Dzięki temu po zakończeniu pracy,
można wszystkie akcesoria odłożyć na swoje miejsce co powoduje, że myjka zajmuje bardzo mało miejsca.
Myjka z kółkami bocznymi, z dużą wygodną i regulowaną rączką, z bębnem na wąż ciśnieniowy, 10 metrowy
wąż ciśnieniowy gumowy w metalowym oplocie, standardowa dysza Tornado z regulacją ciśnienia, dysza Power
Speed oraz pianownica do nakładania chemii.
Dodatkowe wyposażenie: Patio Cleaner MID (patio z regulacją siły mycia) czyli szczotka do mycia kostki
brukowej lub innych powierzchni płaskich.

Wyposażenie standardowe
myjka ciśnieniowa E150.2-10 PH X-Tra – 128471202
EXTRA – Patio Cleaner MID - 128500702
silnik indukcyjny i aluminiowa pompa
duża chowana rączka z bębnem na wąż, kółka boczne
wąż ciśnieniowy 10M - 128500656 gumowy w metalowym oplocie
pistolet G4 z obrotowym złączem - 128500071- pozwala odpowiednio ustawiać strumień dyszy ciśnieniowej i
zapobiega skręcaniu węża ciśnieniowego,
lanca G4 z systemem Click&Clean - 128500676 - unikalne rozwiązanie Nilfisk, pozwala szybko i bezproblemowo
zmieniać dysze lub podłączyć inne akcesoria Nilfisk,
dysza Tornado z regulacją ciśnienia – 128500657 czerwona,
dysza Power Speed - 128500033 –wirowa, obrotowa, rotacyjna
pianownica - 128500077 do nakładania chemii
igła do przepychania dysz
wbudowany filtrek wody na wlocie pompy
przyłącze ogrodowe ¾’
instrukcja PL

Dane techniczne
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Ciśnienie pompy (bar)

max. 150

Rodzaj pompy

aluminiowa

Zasilanie jednofazowe (V)

220-240

Moc znamionowa silnika (kW)

2.1

Pobór mocy (A)

10

Wydatek wody max/min L/h

500/400

Długość węża ciśnieniowego (m)

10

Maks. temperatura wody zasilającej (°C)

40

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

395x345x900

Ciężar (kg)

19.8

Cechy produktu
Pompa aluminiowa

*

SILNIK INDUKCYJNY

*

Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu

*

Podłączanie akcesoriów Click&Clean

*

Pistolet G4 z szybkozłączem i przegubem obrotowym

*

Automatyczny start/stop

*

Koła boczne ułatwiające transport

*

Duża rączka teleskopowa z bębnem na wąż

*

Wąż 10M Superflex gumowy w metalowym oplocie

*

Patio Cleaner MID z regulacją siły mycia

*
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