
K XTREME 700 bar

Low voltage (24V) control 
panel with star-delta 
system

Panel sterowania 
niskiego napięcia (24V) 
z układem gwiazda-
trójkąt

TW 700 bar 

Triplex pump with S.S. head 

Pompa korbowa z głowicą 
ze stali nierdzewnej

FOR MORE INFO:
    WIĘCEJ INFORMACJI:

1400

RPM

Motor-pump coupling 
with a flexible joint 

Sprzęgło łączące 
pompę z silnikiem

made in
ITALY
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• No water safety device at pump inlet

• Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment

• Stainless-steel cover panel

• Handy lance and gun storage

• High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter

•  Pneumatic wheels with steel hub and air chamber

•  Electric motor (1400 rpm) 30 HP

• Comet TW 700 triplex pump

• Motor-pump coupling with flexible joint

• S.S. pressure gauge

•  Automatic unloader valve with external by-pass and

gradual pressure restoring

• Safety valve

• Overheating thermostatic valve

•  Low voltage (24V) control panel with star-delta system

• Remote switch and motor cut-out with thermal relay

• Emergency stop button

• Hour counter

• Zabezpieczenie przed brakiem wody na wlocie pompy
• Solidna rama pomalowana powłoką antykorozyjną
• Panel osłonowy ze stali nierdzewnej
• Poręczna lanca i mocowanie na pistolet
• Samoczyszczący filtr ssący z wkładem filtrującym o 

wysokiej wydajności
• Koła pneumatyczne ze stalową piastą i komorą 

powietrzną
• Silnik elektryczny (1400 obr/min) 30 KM
• Pompa korbowa Comet TW 700
• Sprzęgło silnik-pompa z elastycznym złączem
• Manometr ze stali nierdzewnej
• Automatyczny zawór odciążający z zewnętrznym 

obejściem i stopniowym przywracaniem ciśnienia
• Zawór bezpieczeństwa
• Zawór termiczny
• Panel sterowania niskiego napięcia (24V) z układem 

gwiazda-trójkąt
• Wyłącznik i wyłącznik silnika z przekaźnikiem termicznym
• Przycisk zatrzymania awaryjnego
• Licznik godzin

GENERAL FEATURES · CECHY GŁÓWNE

STANDARD EQUIPMENT · WYPOSAŻĘNIE STANDARDOWE

GC 1100 waterblasting spray gun with lance Pistolet 
GC 1100 z regulowaną rączką i naramiennikiem

Threaded Flat Jet nozzle 
Dysza płaskostrumieniowa

Hose whips
Zabezpieczenie mocowania węża

20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 DKO 
Wąż ciśenieniowy 20 m z szybkozłączami M24x1,5 DKO

Self cleaning water filter 
Samoczyszczący filtr 

wody z kranikiem

Hose check
Zabezpieczenie węża

TECHNICAL FEATURES · CECHY TECHNICZNE

CODE
  KOD

MODELS
 MODEL

PUMP
POMPA MAX WORK WORK

Ph V Hz bar MPa bar MPa l/h HP kW kW kg (L x W x H ) cm

9059 0025 K Xtreme 15/700 TW Premium 700 3 400 50 730 73 100÷700 10÷70 340÷900 30,0 22,1 23,0 200 100 x 75 x 85
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