Vysokotlaké čistící stroje COMET bez ohřevu vody - profi
K 300 M / T
120 bar
660 l/h
3,0 kW

KA 2800 M
140 bar
540 l/h
2,6 kW

K 500 T
180 bar
780 l/h
5,5 kW

KA 3200 M
150 bar
600 l/h
2,9 kW

K 600 T
170 bar
900 l/h
5,5 kW

KA 5000 T
200 bar
720 l/h
4,3 kW

K 750 T
210 bar
900 l/h
7,5 kW

KA
Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi
-

jednofázový (KA 2800, KA 3200), třífázový (KA 5000) motor
axiální třípístové čerpadlo Comet AX nebo GX (jen KA 2800)
mosazná hlava čerpadla, keramikou potažené pisty
regulace tlaku a přítoku na čerpadle
EASY START + TOTAL STOP
malé rozměry díky vertikálnímu designu
odnímatelná nádrž na čistíci prostředek
přisávaní čistícího prostředku je možné z vestavné nádrže nebo z
externí nádoby
regulace přisávání čistícího prostředku přímo na nádrži
dvojitý pracovní nádstavec (jen EXTRA)
8m vysokotlaká hadice (CLASSIC)
15m VT hadice, buben na VT hadici (jen EXCEL a EXTRA)

K
Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi
-

jednofázový motor (jen verze M)
třífázový motor (jen verze T)
pohon čerpadla přes převodovku
mosazná hlava čerpadla
keramické písty
TOTAL STOP
regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
regulace přisávéní čistícího prostředku přímo na trysce
velká, 15- litrová nádrž na čistící prostředek
robustní ocelový podvozek
8 m vysokotlaká hadice

COMPACT 3.11
120 bar
660 l/h
2,9 kW

COMPACT 5.13
180 bar
780 l/h
5,0 kW

COMPACT 5.15
160 bar
900 l/h
5,0 kW

K COMPACT

PREMIUM 6.13

PREMIUM 8.21

190 bar
780 l/h
5,3 kW

160 bar
1260 l/h
7,0 kW

PREMIUM 6.15

PREMIUM 9.15

170 bar
900 l/h
5,3 kW

230 bar
900 l/h
7,7 kW

PREMIUM 8.15

PREMIUM 9.21

210 bar
900 l/h
6,5 kW

190 bar
1260 l/h
8,6 kW

K PREMIUM

Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi

Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi

-

-

-

jednofázový (jen typ 3.11), třífázový čtyřpólový nízkootáčkový motor
čerpadlo Comet ZW
mosazná hlava čerpadla, keramické písty
regulacie tlaku a přítoku na čerpadle
EASY START (jen 3.11, 3.11 AVT) a TOTAL STOP systém
odnímatelná nádrž na čistící prostředek o objemu 3,5 litru
přisávání čistícího prostředku je možné z vestavané nádrže nebo z
externí nádoby
regulace přisávání čistícího prostředku přímo na nádrži
k verzi PICK – UP je možné objednat sadu na upevnení na stěnu
(sada STATIC: 20m VT hadice, buben na VT hadici, nosný rám)
8m vysokotlaká hadice (COMPACT MOBILE)
10m vysokotlaká hadice (COMPACT PICK – UP)
15m VT hadice, buben na VT hadici (jen COMPACT MOBILE AVT)

-

trojfázový čtyřpólový nízkootáčkový motor
čerpadlo Comet RW PREMIUM
mosazná hlava čerpadla, keramické písty
jedinečný system spojení motoru a čerpadla dimenzovaný do těžkých
provozních podmínek
regulace tlaku a přítoku na čerpadle
TOTAL STOP systém
odnímatelná nádrž na čistící prostředek o objemu 3,5 litru
přisávání čistícího prostředku je možné z vestavné nádrže nebo z
externí nádoby
regulace přisávání čistícího prostředku přímo na nádrži
k verzi PICK – UP je možné objednat sadu na upevnení na stěnu
(sada STATIC: 20m VT hadice, buben na VT hadici, nosný rám)
10m vysokotlaká hadice (PREMIUM MOBILE, PREMIUM PICK-UP)
15m VT hadice, buben na VT hadici (jen PREMIUM MOBILE AVT)
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K 1000
160 bar
1700 l/h
8,5 kW

K 800
200 bar
900 l/h
6,6 kW

K 1000
210 bar
1300 l/h
8,5 kW

K 900
160 bar
1260 l/h
7,2 kW

K 1250
160 bar
2000 l/h
10,0 kW

K PREMIUM

K PREMIUM

Studenovodní vysokotlakéé čističe – profi PREMIUM

Studenovodní vysokotlaké čističe – Profi PREMIUM

- třípístové průmyslové čerpadlo Comet PREMIUM s keramickými
písty, pohon čerpadla přes převodovku
- externí by - pass
- mosazná hlava čerpadla
- opožděný TOTAL STOP (jen verze TS)
- regulace tlaku přímo na čerpadle
- vestavný manometer
- injektor přisávání čistícího prostředku na přání
- zabudovaný filtr na vstupu vody do čerpadla v mosazném pouzdře
- robustní rám z ocelových trubek ošetřený epoxidovým nátěrem
- jednoduchý pracovní nádstavec
- 10m vysokotlaká hadice
- kola s pneumatikami na překonávání terénních nerovností
- buben na vysokotlakou hadici + 15m VT hadice na přání

- třípístové průmyslové čerpadlo Comet PREMIUM s keramickými
písty, pohon čerpadla přes převodovku
- externí by - pass
- mosazná hlava čerpadla
- opožděný TOTAL STOP (jen verze TS)
- nízkonapěťový transformátor 24V (jen verze TS)
- regulace tlaku přímo na čerpadle
- vestavný manometer
- injektor přisávání čistícího prostředku na přání
- zabudovaný filtr na vstupu vody do čerpadla v mosazném pouzdře
- robustní rám z ocelových trubek ošetřený epoxidovým nátěrem
- dvojitý pracovní nádstavec
- 10m vysokotlaká hadice
- kola s pneumatikami na překonávání terénních nerovností
- buben na vysokotlakou hadici + 20m VT hadice na přání

Vysokotlaké čistící stroje COMET s ohřevem vody - profi
KD 250 M

KCB 350 M

130 bar
480 l/h
1,8 kW

120 bar
600 l/h
2,9 kW

KD 300 M

KCB 450 T

140 bar
600 l/h
2,9 kW

150 bar
600 l/h
4,0 kW

KD 300 T

KCB 550 T

140 bar
600 l/h
2,9 kW

180 bar
780 l/h
5,5 kW

KD 500 T

KCB 700 T

180 bar
720 l/h
5,0 kW

200 bar
840 l/h
7,5 kW

KD

KCB

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi

-

-

jednofázový motor (verze M)
třífázový motor (verze T)
čerpadlo Comet AXR
mosazná hlava čerpadla
keramické písty
EASY START + TOTAL STOP
kontrolka směru otáčení motoru (jen verze T) a nedostatku nafty
regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
změkčování vody pomocí přídavného zařízení (za příplatek)
regulátor přisávání čistícího prostředku na trysce
velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
robustní ocelový podvozek
termostatické nastavování teploty ohřevu vody

jednofázový motor (verze M)
třífázový motor (verze T)
čerpadlo Comet s mosaznou hlavou
pohon čerpadla přes převodovku
keramické písty
manuální “STOP”
kontrolka směru otáčení motoru (jen verze T) a nedostatku nafty
regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
automatické dávkování změkčovacího prostředku
regulátor přisávání čistícího prostředku na trysce
velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
robustní ocelový podvozek
termostatické nastavování teploty ohřevu vody

-
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KCS 350 M

KE 8350 M

120 bar
600 l/h
2,9 kW

110 bar
660 l/h
3,0 kW

KCS 450 T

KE 8550 T

150 bar
600 l/h
4,0 kW

180 bar
840 l/h
5,5 kW

KCS 550 T

KE 8750 T

180 bar
780 l/h
5,5 kW

200 bar
900 l/h
7,5 kW

KCS 700 T

KE 8950 T

200 bar
840 l/h
7,5 kW

200 bar
1080 l/h
9,0 kW

KE

KCS
Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi
-

jednofázový motor (verze M)
třífázový motor (verze T)
čerpadlo Comet s mosaznou hlavou
pohon čerpadla přes převodovku
keramické písty
TOTAL STOP
kontrolka směru otáčení motoru (jen verze T) a nedostatku nafty
regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
automatické dávkování změkčovacího prostředku
regulátor přisávání čistícího prostředku na trysce
velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
robustní ocelový podvozek
termostatické nastavování teploty ohřevu vody

Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi
-

jednofázový (verze M) nebo třífázový (verze T) nízkootáčkový motor
pohon čerpadla přes převodovku
mosazzná hlava čerpadla
keramické písty
TOTAL STOP
regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
automatické dávkování změkčovacího prostředku(SUPER a XTRA)
změkčování vody pomocí přídavného zařízení (KE CLASSIC)
regulátor přisávání čistícího prostředku na stroji (SUPER a XTRA)
regulátor přisávání čistícího prostředku na trysce (CLASSIC)
velká nádrž na čistíci prostředek a na naftu (13 l)
robustní ocelový podvozek
termostatické nastavování teploty ohřevu vody
digitální ovládání a nastavování parametrů (model EXTRA)

Vysokotlaké čistící stroje COMET s ohřevem vody – profi
Speciální vysokotlaké stroje bez ohřevu vody – profi
PTO
150 – 200bar
21 – 33 l/min

KE PREMIUM
200 bar
900 l/h
6,5 kW

KE PREMIUM
Vysokotlaké čističe s ohřevem vody – Profi PREMIUM
-

třífázový nízkootáčkový motor
pohon čerpadla přes převodovku
mosazná hlava čerpadla
keramické písty
TOTAL STOP
regulace tlaku a přítoku přímo na čerpadle
zabudovaný manometer
regulátor přisávání čistícího prostředku na stroji
změkčování vody pomocí přídavného zařízení (za příplatek)
velká nádrž na čistící prostředek a na naftu (13 l)
robustní ocelový podvozek
termostatické nastavování teploty ohřevu vody

P.T.O.
Vysokotlaké čističe bez ohřevu vody poháněné napojením na
vývodovou hřídel traktoru – Profi PREMIUM
-

vysocevýkonné čerpadlo PREMIUM
mosazná hlava čerpadla
filtr vody na vstupu do čerpadla v mosazi
-1
-1
pro vývodové hřídele traktoru s otáčkami 550 min - 1000 min
regulace tlaku přímo na čerpadle
zabudovaný manometer
vysokotlaká tryska s nastavitelným proudem
robustní ochranný rám z ocelových trubek připojitelný na tříbodový
závěs traktoru
- 10m VT-hadice
- dvojitý pracovní nádstavec
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