May / maj 2012

Number/Numer 5 › Year/Rok I

CometNews
K250
Classic › Extra
Cold water High Pressure cleaners
Myjki wysokociśnieniowe na zimną wodę

Cold water High Pressure cleaners
Myjki wysokociśnieniowe na zimną wodę
GENERAL FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sturdy and reliable structure with tubular frame
Sturdy injection-moulded plastic casing
Practical to use in both vertical and horizontal operating position
Practical housing for spray gun and lance
Handle with supports for power supply cord and delivery hose
Easy maintenance thanks to removable front casing
Large wheels (Ø220mm) for easy movement over steps and
rough terrain
Removable detergent tank (3.5l) with externally visible level
Detergent adjustment with filter
Low-pressure detergent suctioning with adjustment
Pressure gauge

CECHY OGÓLNE
• Odporna i niezawodna konstrukcja w ramie rurowej
• Odporna obudowa z tworzywa sztucznego formowanego
wtryskowo

• Praktyczna w użyciu zarówno w położeniu pionowym jak i
poziomym

• Praktyczny schowek na pistolet natryskowy i lancę
• Rękojeść z uchwytami na przewód zasilający i wąż do zasilania
wodą

• Zdejmowany przód obudowy ułatwia konserwację
• Duże kółka (Ø220mm) ułatwiają przejazd po schodach i
nierównościach terenu

• Zdejmowany zbiornik detergentu (3,5 l) z widocznym z zewnątrz
poziomem płynu

• Regulacja prędkości przepływu detergentu z filtrem
• Zasysanie detergentu przy niskim ciśnieniu z regulacją
• Manometr

MOTOR PUMP FEATURES
•
•
•
•
•
•
•

COMET pump type LW-K
Integral ceramic 3 pistons for
highly-professional use
Oil level indicator
Brass heads
Integrally built conrods in special extra-strong alloy
Top performance and high efficiency

CHARAKTERYSTYKA MOTOPOMPY
• Pompa COMET typu LW-K
• Wbudowane 3 tłoki ceramiczne umożliwiają zastosowania
•
•
•
•

profesjonalne
Wskaźnik poziomu oleju
Głowice mosiężne
Trzony tłoków wykonane ze specjalnego stopu o bardzo dużej
wytrzymałości
Doskonałe osiągi i wysoka sprawność

TECHNICAL SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

4-pole motor (1400 rpm) well oversized
ed and protected by painting
Operates both vertically and horizontally
Professional built-in pressure unloader valve TotalStop
Self-priming pumps (with EASY-START device on single-phase
models to ensure starting in all power connection conditions)
Rotary switch
Motor thermal cut-out

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
• 4-biegunowy silnik (1400 obr./min.) z nadmiarem mocy,
zabezpieczony powłoką malarska

• Działanie zarówno w położeniu pionowym, jak i poziomym
• Wbudowany profesjonalny zawór regulacji ciśnienia TotalStop
• Pompa samozasysająca (z urządzeniem rozruchowym EASYSTART dla modeli jednofazowych, zapewniającym rozruch w
dowolnych warunkach zasilania)
• Przełącznik obrotowy
• Zabezpieczenie termiczne silnika

CODE
NR KATALOG..

CLASSIC STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE W WERSJI CLASSIC

• Spray gun
• High pressure rubber hose 10m
• Lance with fixed jet and low pressure device

• Pistolet natryskowy
• Wysokociśnieniowy wąż kauczukowy 10m
• Lanca ze stałą dyszą i urządzeniem niskociśnieniowym

EXTRA STANDARD EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE W WERSJI EXTRA

• Hose reel 15m
• Spray gun
• Lance with fixed jet and low pressure device

• Wąż zwijany na bębnie, 15m
• Pistolet natryskowy
• Lanca ze stałą dyszą i urządzeniem niskociśnieniowym

ACCESSORIES

AKCESSORIA

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hose reel
Foam lance
Drain cleaning kit
Sandblasting lance
Single gun complete with lance and swivel
Adjustable lance
Double barrel lance
Lance with rotating nozzle

Bęben do zwijania węża
Lanca do wytwarzania piany
Zestaw do czyszczenia rur odpływowych
Lanca do piaskowania
Zestaw pistoletu z lancą i połączeniem obrotowym
Lanca regulowana
Lanca z dwiema tulejami
Lanca z dyszą obrotową

MODEL
MODEL

l/h

CV

kW

l

kg

cm

VACUCLEAN
ul. 3 Maja 12
+48 77 407 85 16

Sprawdź kanał Comet spa na:

