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Introducing NEW K Xtreme
high pressure cleaner
NOWA myjka wysokociśnieniowa
K Xtreme

Number/Numer 10 › Year/Rok 2

Top compactness for great
performance
Maksymalna kompaktowość dla
doskonałej wydajności
HIGH-PRESSURE CLEANERS
K Xtreme are high-pressure cleaners designed to cater to all
hydrodynamic maintenance requirements, especially where the
superior performance associated with professional machines is
required.

WHY USE IT
This new product replaces the use of traditional tools with water-jet
power for use in shipyards, for industrial maintenance, in the
building trade (restoring plastering, bricks and tiles, etc.) and
permits both cutting job times and upgrading work quality.

WHY HAVE IT ON THE WORKSITE
K Xtreme units replace traditional high-pressure
cleaners which are unable to perform professional jobs
due to insufficient power and which are often affected
by low reliability because they are made from cheap
component parts.

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE
K Xtreme to myjki wysokociśnieniowe zaprojektowane w celu
spełnienia wszystkich wymagań w obszarze utrzymania
hydrodynamicznego, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest
najwyższa wydajność typowa dla urządzeń profesjonalnych.

DLACZEGO WŁAŚNIE TO URZĄDZENIE
Ten nowy produkt zastępuje tradycyjne narzędzia wykorzystujące
ciśnieniowy strumień wody, stosowane w stoczniach, przy pracach
konserwacyjnych w przemyśle, w budownictwie (renowacja tynku,
cegły, płytek, itp.) oraz pozwala skrócić czas pracy, poprawiając
jakość wykonania.

DLACZEGO WARTO JE MIEĆ NA MIEJSCU
K Xtreme zastępują tradycyjne myjki wysokociśnieniowe, które nie
są w stanie wykonać profesjonalnych zadań ze względu na
niewystarczającą moc, i które często cechuje słaba niezawodność,
gdyż są one wykonane z tanich komponentów.

Quality construction that lasts
Wytrzymała, jakościowa konstrukcja

WHY IT IS CHEAPER OVER THE YEARS
The quality of the materials, the anti-corrosion and
finishing treatments and the type of pump fitted to
K Xtreme make it extremely reliable. Unlike
standard high-pressure cleaners, whenever special
maintenance jobs have to be performed, the simple
construction and the adopted technical solutions
make it possible to restore original performance
levels inexpensively.

REGULATING SYSTEMS WITH SAFETY
AND PRESSURE RESETTING

DLACZEGO JEST ONO TAŃSZE W DŁUŻSZYM
OKRESIE CZASU
Jakość materiałów, obróbka antykorozyjna i wykończeniowa oraz typ
pompy zamontowanej w K Xtreme sprawiają, że urządzenie to jest
maksymalnie niezawodne. W przeciwieństwie do standardowych myjek
wysokociśnieniowych, gdy konieczne jest wykonanie specjalnych prac
konserwacyjnych, prosta konstrukcja i zastosowane rozwiązania
techniczne umożliwiają przywrócenie stanu pierwotnego w tani sposób.

SYSTEMY STERUJĄCE Z ZABEZPIECZENIEM I
ZEROWANIEM CIŚNIENIA

The regulating valve is fitted with a delivery pressure
cut-out system (Only 25 hp versions): when the spray
gun is closed, the air flow is by-passed at low
pressure, maintaining the delivery branch in low
pressure too.
When the spray gun is re-opened, the working
pressure is restored gradually.
ADVANTAGES:
Greater operator safety.
Delivery hose more easy to handle with the
spray gun closed.
Very little force required to open the spray gun again.
Easier for the operator to handle.
Facilitated endothermic motor start.

Zawór regulacyjny wyposażony jest układ odcinający
doprowadzane ciśnienie (tylko wersje 25HP): w momencie
zamknięcia pistoletu, powietrze pod niskim ciśnieniem
przepływa obejściem, utrzymując również linię doprowadzającą
w stanie niskiego ciśnienia.
Po ponownym otwarciu pistoletu, ciśnienie stopniowo powraca
do wartości ciśnienia roboczego.
ZALETY:
Większe bezpieczeństwo operatora.
Łatwiejsze manewrowanie wężem doprowadzającym przy
zamkniętym pistolecie.
Bardzo mała siła potrzebna do ponownego otwarcia lancy
pistoletu.
Łatwiejsze do obsługi przez operatora.
Funkcja endotermicznego uruchamiania silnika.

THE MOTORS

SILNIKI

Electrically powered (400V – 50 Hz). Asynchronous
three-phase 4-pole motor with IP55 protection rating.
20 and 25HP.

Zasilanie elektryczne (400V - 50Hz ). Asynchroniczny
4-birgunowy silnik trójfazowy ze stopniem ochrony IP
55. 20 i 25 HP.

Star-delta on 25 HP versions

Gwiazda-trójkąt w wersjach 25 HP

The details that make the difference › Szczegóły, które czynią różnicę






END USERS
Hydrodynamic cleaning companies
Construction and ship-building worksites
Steel plants, foundries and engineering companies
Food industry
Refineries, chemical and energy plants







SEKTORY ZASTOSOWAŃ
Firmy zajmujące się czyszczeniem hydrodynamicznym
Place budowy i stocznie
Stalownie, odlewnie i maszynownie
Przemysł spożywczy
Rafinerie, zakłady chemiczne i energetyczne

MAIN APPLICATIONS
 Paint, rust and graffiti removal from steel and/or
cement surfaces
 Cleaning building scaffoldings
 Removal of scale and/or marine deposits
 Cleaning bridges and holds
 Water sandblasting

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
 Usuwanie farby, rdzy i graffiti z powierzchni stalowych
i/lub cementowych
 Czyszczenie rusztowań budowlanych
 Usuwanie kamienia i/lub zanieczyszczeń morskich
 Czyszczenie pomostów i ładowni
 Piaskowanie wodne

GENERAL FEATURES
 Sturdy frame consisting of plate and tubular metal
with anti-corrosive treatment
 Stainless-steel facing panel
 Ergonomic handle with grip for ease of handling
 Practical housing for spray gun and lance
 Readily serviceable self-cleaning suction filter
 Pneumatic wheels with steel hub and air chamber

CHARAKERYSTYKA OGÓLNA
 Solidna rama z blachy grubej i rur z zabezpieczeniem
antykorozyjnym
 Panel czołowy ze stali nierdzewnej
 Ergonomiczny uchwyt dla łatwego manewrowania
 Praktyczna obudowa dla pistoletu i lancy
 Samoczyszczący filtr ssący z wkładem inspekcyjnym
 Koła pneumatyczne ze stalową piastą i dętką

TECHNICAL FEATURES
 Models with 4-pole three-phase asynchronous
electric motor
 400/50 Hz (1450 rpm)
 Comet TW triplex pumps
 Motor-pump coupling by means of a flexible joint
 Unloader valve (pressure resetting on 25HP versions)
 Safety valve
 Thermostat valve to protect against overheating
 Nozzle with ceramic insert

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
 Asynchroniczny 4-biegunowy silnik trójfazowy 400/50
Hz (1450 obr/min)
 Pompa Comet TW triplex
 Sprzężenie silnika z pompą poprzez złącze elastyczne
 Zawór odciążający (zerowania ciśnienia w wersjach
25HP)
 Zawór bezpieczeństwa
 Zawór termostatyczny zabezpieczający przed
przegrzaniem
 Dysza z wkładką ceramiczną

CONTROL PANEL
 Low voltage (24V) industrial start-up panel.
Direct, on 20HP versions; star-delta, on 25HP
versions
 Remote switch and motor cut-out with thermal
relay
 Rotary ignition switch and emergency stop button

PANEL STEROWANIA
 Przemysłowy, niskonapięciowy (24V) panel
rozruchowy.
Bezpośredni, wersje 20 HP; gwiazda-trójkąt, wersje
25 HP
 Wyłącznik zdalny i wyłącznik silnika z przekaźnikiem
termicznym
 Włącznik obrotowy i grzybkowy wyłącznik awaryjny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARD EQUIPMENT
3/8” - 1/2” Superslim high-pressure hose, 20 m long
with stainless- steel quick couplings for 36/230 and
42/180
Spray gun with lance, knob and flat-jet nozzle (15°25°)

Wąż wysokociśnieniowy Superslim o długości 20 m,
średnicy 3/8” - 1/2” dla 36/230 i 42/180
Pistolet z lancą, pokrętłem i dyszą płaską (15°-25°)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

OPTIONAL
Round Jet 0°
Rotating jet nozzle
Pipe cleaning kit with nozzle and foot valve
Complete sandblasting kit
Delivery hose extension kit
Hose reel kit with 20 m of 3/8” and 1/2” rubber
hose for 36/230 and 42/180

Dysza okrągła 0°
Dysza obrotowa
Zestaw do czyszczenia rur z dyszą i zaworem stopowym
Kompletny zestaw do piaskowania
Przedłużenie węża doprowadzającego
Bęben na wąż z wężem 20 m, 3/8”i 1/2”, dla 36/230 i
42/180
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