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New professional high-pressure cleaners 
in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the 

FOOD SECTOR 
 

Nowe profesjonalne myjki wysokociśnieniowe 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304 

do zastosowanie w  

SEKTORZE 
SPOŻYWCZYM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The new K Steel ECO machines are special cold water cleaners boasting an excellent performance and characterised by 
the high temperature the inlet water can reach, a stunning 85°C. All models are equipped with a Comet triplex 1400 rpm 

pump, professional unloader valve and timed TotalStop.  
These machines are designed particularly for use in food sectors where hygiene and the cleanliness of the premises must 
be guaranteed as well as vehicles and equipment. This means they perfectly satisfy the requirements of slaughterhouses, 

food industries, supermarkets but also health and public facilities. 
 

Nowe urządzenia z serii K Steel ECO to specjalne wysokowydajne myjki zimnowodne, które charakteryzują się 
możliwością zasilania wodą o temperaturze nawet do 85oC. Wszystkie modele wyposażone są w pompę  Comet triplex 

1400 obr/min, profesjonalny zawór odciążający i funkcję TotalStop z opóźnieniem. 
 Urządzenia te zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania w sektorze spożywczym, gdzie higiena i czystość 

pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia to podstawowy wymóg. Oznacza to, że są one idealne do stosowania w ubojniach, 
zakładach przemysłu spożywczego, supermarketach, jak również zakładach opieki zdrowotnej i obiektach publicznych. 

 

SECTORS OF USE › ZASTOSOWANIE 
 

Food companies 
Firmy z sektora  

spożywczego 

Health and public 
facilities 

Zakłady opieki zdrowotnej 
i obiekty publiczne 

Cleaning service 
companies 

Firmy z sektora  
usług czyszczących 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max efficiency for superior performance 
Doskonała skuteczność dzięki maksymalnej wydajności 

GENERAL FEATURES ‹ CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

Sturdy frame and casing made 
in AISI 304 stainless steel 
Solidna rama i obudowa w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej 
AISI 304  

Handle equipped with supports 
for housing the spray gun, 
lance, power cable and delivery 
hose 
Uchwyt z zaczepami na pistolet, 
lancę, kabel elektryczny i wąż 
zasilający 
 

Practical and secure housing for 
the hose reel (when provided) 
Praktyczny i bezpieczny wspornik 
bębna z wężem (jeżeli jest na 
wyposażeniu) 
 

Pressure gauge with stainless 
steel casing 
Manometr w obudowie ze stali 
nierdzewnej 
 

Big wheels in food-industry rubber 
Duże koła z kauczuku 
dopuszczonego do zastosowania w 
przemyśle spożywczym  

Spray gun with swivel 
and quick-fit coupling 
Pistolet z obrotową 
szybkozłączką 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

PANEL STEROWANIA 
 

CONTROL PANEL 
 

STANDARD EQUIPMENT 
 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 
 

OPTIONAL ACCESSORIES 
 

• 4-pole three-phase asynchronous 
electric motor (1400 rpm) 

• Comet triplex pumps, types FW2 and 
RW for use with high temperature water 

• Exclusive motor-pump coupling system 
for an intensive use 

• Professional coupled pressure unloader 
valve 

• Timed TotalStop function 
 

• Wyłącznik zdalny 
• Wyłącznik zasilania 
• Wyłącznik termiczny silnika 

elektrycznego 
 

• High pressure food-industry rubber 
hose, 10 m long 

• Spray gun with swivel and quick-fit 
coupling 

• Lance with fixed jet and low pressure 
device 

• Water nozzle in stainless steel 

• Professional foam lance 
• Detergent ejector 
• Drain cleaning kit 
• Sandblasting lance 
• Double barrel lance 
• Lance with rotating nozzle 
• Rotating stainless steel hose-reel with 

high-pressure rubber hose - 20 metres 
 

• Asynchroniczny 4-polowy silnik 
trójfazowy (1400 obr/min) 

• Pompa triplex Comet, typ FW2 i RW do 
pracy z wodą o wysokiej temperaturze 

• Ekskluzywny system połączenia silnika z 
pompą do intensywnej eksploatacji 

• Profesjonalny zintegrowany ciśnieniowy 
zawór odciążający 

• Funkcja TotalStop z opóźnieniem  
 

• Wąż wysokociśnieniowy z gumy 
dopuszczonej do stosowania w 
przemyśle spożywczym, długość 10 m 

• Pistolet z szybkozłączka obrotową 
• Lanca ze stałą dyszą i urządzeniem 

niskociśnieniowym 
• Dysza wodna ze stali nierdzewnej 

• Profesjonalna lanca pianowa  
• Wyrzutnik detergentu 
• Zestaw do przepłukiwania 
• Lanca do piaskowania 
• Lanca podwójna 
• Lanca z dyszą obrotową 
• Obrotowy bęben ze stali nierdzewnej z 

wężem wysokociśnieniowym 20 m 

• Remote switch 
• Ignition switch 
• Electric motor thermal cut-out 

Model  
Model 

 
 

Code  
Kod 

 
 

Flow rate  
Przepływ 

Pressure 
 ciśnienie 

RPM  
obr/min 

 
 

Temp. Max 
Temp. 
 maks. 

C° 

Voltage  
Napięcie 

 
Volt 

ABS 
Moc 

 
kW 

Motor power  
Moc silnika 

 
HP 

Peso 
 Masa 

 
kg 

Dimensions 
Wymiary 

 
mm 

l/h bar Mpa 

K809 ECO 21/150 9024 4725 1260 160 16 1450 60 400 7,0 7,5 67 620x900x840 

K801 ECO 15/210 9024 4726 900 210 21 1450 85 400 7,5 9,0 70 620x900x840 

K901 ECO 21/180 9024 4727 1260 180 18 1450 85 400 7,5 9,0 70 620x900x840 
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