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bully 1000 TST zapewniające  
doskonałe efekty mycia!

 Niezajmująca dużo miejsca, 
kompaktowa i sprzyjająca  
serwisowi konstrukcja

 Ekstremalnie stabilna i solidna  
rama typu Roto-Mold

 Podwozie jezdne umożliwiające 
jazdę po schodach i nierównym 
podłożu

 Łatwe i przyjemne operowanie 
urządzeniem

 Odporny na korozję materiał

 Zintegrowany bęben na wąż ze 
składaną korbą (TST)

 Kabel przyłączeniowy 7,5 m,  
ze zwijaczem

 Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem 
w systemie złącza błyskawicznego

 Lanca Drittkiller z rurą ze stali 
szlachetnej, złączką wtykową, lancą 
ze stali szlachetnej z dyszą płaską i 
złączką wtykową

 Zamocowanie pistoletu z 
bezpiecznym rozłączaniem

 System totalnego stopu

 Zderzaki ochronne

Dane techniczne bully 1000 TST

Nr. art. 40.360 10
Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo 30-200 bar (3-20 MPa)
Maks. dozwolone nadciśnienie 230 bar (23 MPa)
Wydajność wody 16 l/min (960 l/h)
Liczba obrotów silnika 1.400 obr./min
Elektryczna moc pprzyłączeniowa 400 V, 12 A, 50 Hz
Pobór mocy / moc użyteczna 7,5 kW / 5,5 kW
Masa 68 kg

Zakres dostawy Nr. art.

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym NŚ 8, 15 m 46.411

Pistolet M2000 z bezpiecznym rozłączaniem  
ze złączem błyskawicznym

12.492

Lanca Drittkiller 1000mm, z rurą ze stali szlachetnej, 
złączką wtykową 12.425-055

Lanca ze stali szlachetnej 1000 mm, z dyszą płaską  
i złączką wtykową 12.420-D2505

NOWOŚĆ!

Partner w handlu specjalistycznym!
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WS 1000 TS zapewnia stacjonarną 
moc w kompaktowym wymiarze!

Dane techniczne WS 1000 TS

Nr. art. 41.313 10
Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo 30-200 bar / 3-22 MPa
Maks. dozwolone nadciśnienie 230 bar / 23 Mpa
Wydajność wody 16 l/min (960 l/h)
Liczba obrotów silnika 1.400 obr./min
Elektryczna moc pprzyłączeniowa 400 V, 12 A, 50 Hz
Pobór mocy / moc użyteczna 7,5 kW / 5,5 kW
Masa 62 kg

Zakres dostawy Nr. art.

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym NŚ 8, 10 m 44.878
Pistolet Starlet z bezpiecznym rozłączaniem  
ze złączem błyskawicznym

12.327 2

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską i złączką wtykową 12.420-D2505

Wejściowy filtr do wody 13.310

Opcja Nr. art.

Turbokiller z lancą ze stali szlachetnej i złączką wtykową 12.430-055
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 Ramię nośne i pokrywa ze stali 
szlachetnej

 Można je używać zarówno jako 
urządzenie stojące, jak również 
 jako zamontowane na ścianie

 Kabel przyłączeniowy 7,5 m

 Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem 
w systemie złącza błyskawicznego

 Lanca ze stali szlachetnej z dyszą 
płaską i złączką wtykową

 Zamocowanie pistoletu z 
bezpiecznym rozłączaniem

 Urządzenie total-stop  
z opóźnieniem wybiegu

 Samoczynne wyłączanie po 20 min 
nieużywania 

 Manometr ze stali szlachetnej 

 Wysokociśnieniowy wąż z oplotem 
stalowym

Opcja:
 Turbokiller z lancą ze stali  
szlachetnej i złączką wtykową

NOWOŚĆ!

Made
in
Germany

Partner w handlu specjalistycznym!


