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Augstspiediena mazgātāji 
Aukstā ūdens sērija, pārvietojami Lapa

Augstspiediena mazgātāji 
Aukstā ūdens sērija, pārvietojami un 
stacionāri

Lapa

KD 1x1-Series 4-5   KDB/KDD-Series 12-13

KD 2x2-Series 6   KS-Series 22
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Augstspiediena mazgātāji 
Karstā ūdens sērija, pārvietojami Lapa

Augstspiediena mazgātāji 
Karstā ūdens sērija, pārvietojami un 
stacionāri

Lapa
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HD Etronic II-Series 16-17  HSC-Series 27-29

HDE-Series 18-19
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji 

Augstspiediena mazgātāji
Piederumi

Mitrie un sausie putekļu sūcēji
Piederumi



Modelis KD223-Standard
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-120bar/3-12MPa
Maks. spiediens 140bar/14MPa
Izlādes jauda 200-500l/h
Sprauslas izmērs 035
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 2800rpm
Pievienotā slodze 2,5kW/10,0A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 16,8kg/21kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 460x280x260mm/500x300x420mm 

Pašbalstošs, spēcīgs, triecienizturīgs ierīces pārsegs, kas izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, 
augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Start-Stop sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un dau-
dzuma regulēšanai. Trīspunktu statīvs ar gumijas pārklājums un ātrāo savienojumu sienas kronšteiniem un ratiņiem, rotējošs ies-
lēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.

Art. No. 101223
Cena bez PVN 699,00€

Modelis KD323-Standard
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu 
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļa padeves ar zema spiediena inžektors un dozēšanas vārsts

Darba spiediens 30-120bar/3-12MPa
Maks. spiediens 140bar/14MPa
Izlādes jauda 250-600l/h
Sprauslas izmērs 045
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 2800rpm
Pievienotā slodze 2,9kW/13A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 18,6kg/22,6kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 460x280x260mm/500x300x420mm

Pašbalstošs, spēcīgs, triecienizturīgs ierīces pārsegs, kas izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, 
augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, Start-Stop sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un dau-
dzuma regulēšanai. Trīspunktu statīvs ar gumijas pārklājums un ātrāo savienojumu sienas kronšteiniem un ratiņiem, rotējošs ies-
lēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.

Art. No. 101323
Cena bez PVN 739,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 1x1

KD223 

KD323 



Piederumu veids Sienas kronšteins Sienas kronšteins ar
šļūtenes spoli

Sienas kronšteins ar
šļūtenes spoli un augstspie-

 ► Sagatave augstspie-
diena šļūtenes spolei

 ► Augstspiediena šļūte-
nes spole ar rokturi

 ► Augstspiediena 
šļūtenes savienojums 
iekārtai ar spoli

 ► Augstspiediena šļūte-
nes spole ar rokturi

 ► Augstspiediena 
šļūtenes savienojums 
iekārtai ar spoli 

 ► 15m augstspiediena 
šļūtene DN06 - 
250bar

Svars netto/ar iepakojumu 6kg/7,4kg 10kg/11,4kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 500x400x350mm/500x400x500mm 500x400x350mm/500x400x500mm

Sienas kronšteins ar ātro savienojumu un stirpinājumu mazgāšanas aprīkojumam. Korozijizturīgs pulvera pārklājums ar sienas stiprinā-
jumu.

Art. No. 101500 101501 101502
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop

Piederumu veids Ratiņi Ratiņi ar šļūtenes spoli Ratiņi ar šļūtenes spoli un 
augstspiediena šļūteni

 ► Sagatave priekš 
augstspiediena šļūte-
nes spole 

 ► Augstspiediena šļūte-
nes spole ar rokturi

 ► Augstspiediena 
šļūtenes savienojums 
iekārtai ar spoli  

 ► Augstspiediena šļūte-
nes spole ar rokturi

 ► Augstspiediena 
šļūtenes savienojums 
iekārtai ar spoli 

 ► 15m augstspiediena 
šļūtene DN06 - 
250bar

Svars netto/ar iepakojumu 6,4kg/8,9kg 8,6kg/11kg 12,6kg/15kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 440x540x800mm/500x500x620mm 440x540x800mm/500x500x620mm 440x540x800mm/500x500x620mm

Lieli riteņi nelīdzenam reljefam, saliekami pārvadāšanai automašīnās, ātrais savienojums, stirpinājums mazgāšanas aprīkojumam, 
pret koroziju izturīgs pulvera pārklājums.

Art. No. 101503 101504 101505
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop
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Piederumi
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 1x1



Modelis KD523-Standard KD 523-Premium
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 

250bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 700mm ar  

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 15m augstspiediena šļūtene DN06 - 

250bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 700mm ar Vario 

sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotē-

jošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 155bar/15,5MPa
Izlādes jauda 300-600l/h
Sprauslas izmērs 043
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 2800Urpm
Pievienotā slodze 2,4kW/12A
Elektriskā aizsardzība 13A
Svars netto/ar iepakojumu 37kg/ – 44kg/ –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 600x400x860mm/ – 600x400x860mm/ –

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistē-
ma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli 
gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis.

Art. No. 559001 559002
Cena bez PVN 979,00€ 1.159,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 2x2

KD523



Modelis KD623-Standard KD623-Premium
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN06 - 

250bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar  

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 15m augstspiediena šļūtene DN06-250bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► 17l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-160bar/3-16MPa
Maks. spiediens 180bar/18MPa
Izlādes jauda 300-600l/h
Sprauslas izmērs 035
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 2,9kW/14,2A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 42kg/66kg 48kg/72kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 805x485x950mm/1090x630x1040mm 805x485x950mm/1090x630x1040mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistē-
ma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli 
gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 558001 558002
Cena bez PVN 1.529,00€ 1.829,00€

Modelis KD823-Standard KD823-Premium
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar  

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► 17l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 165bar/16,5MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 3,2kW/14,6A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 49kg/72kg 55kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 805x485x950mm/1090x630x1040mm 805x485x950mm/1090x630x1040mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistē-
ma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli 
gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 562001 562002
Cena bez PVN 1.659,00€ 1.959,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 3x3

KD623

KD823



Modelis KD940-Standard KD940-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm Vario 

sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 15m augstspiediena šļūtene DN08 -315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► 17l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-190bar/3-19MPa
Maks. spiediens 210bar/21MPa
Izlādes jauda 300-840l/h
Sprauslas izmērs 045
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 5,2kW/9,1A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 54kg/73kg 58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 805x485x950mm/1090x630x1040mm 805x485x950mm/1090x630x1040mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistē-
ma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli 
gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 561001 561002
Cena bez PVN 1.649,00€ 1.949,00€

Type KD940-F-Standard KD940-F-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar blue
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 

900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Augsta un zema spiediena sprausla 25°
 ► 15l mazgāšanas līdzekļu tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar blue
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 

900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Augsta un zema spiediena sprausla 25°
 ► Putu uzgaļa komplekts ar 2l putu 

mazgāšanas līdzekļa tvertni 
 ► 17l ūdens uzglabāšanas tvertne Maz-

gāšanas līdzekļu padeve augstspiedie-
na strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-130bar/3-13MPa
Maks. spiediens 150bar/15MPa
Izlādes jauda 300-840l/h
Sprauslas izmērs 060
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 4,5kW/7A

Elektriskā aizsardzība 3x16A

Svars netto/ar iepakojumu 54kg/73kg 58kg/78kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 805x485x950mm/1090x630x1040mm 805x485x950mm/1090x630x1040mm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces 
korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas 
keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 
minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, 
visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5m savienojuma kabelis, noņemams ergono-
misks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.

Art. No. 561003 561004
Cena bez PVN 2.969,00€ 3.409,00€
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KD940

Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 3x3

KD940-F
Pārtikas nozarei
ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā 
ūdens izturīgs



Modelis KD1140-Standard KD1140-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/415V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► 35l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-240bar/3-24MPa
Maks. spiediens 270bar/27MPa
Izlādes jauda 300-936l/h
Sprauslas izmērs 045
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 7,4kW/13,3A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 89kg/113kg 97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 980x620x1000mm/1090x630x1120mm 980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop 
sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 
lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 551005 551006
Cena bez PVN 2.119,00€ 2.569,00€

Type KD1340-Standard KD1340-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► 35l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-170bar/3-17MPa
Maks. spiediens 190bar/19MPa
Izlādes jauda 300-1.300l/h
Sprauslas izmērs 070
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 7,4kW/13,1A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 89kg/113kg 97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 980x620x1000mm/1090x630x1120mm 980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop 
sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 
lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 552003 552004
Cena bez PVN 2.219,00€ 2.669,00€
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KD1140

Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4

KD1340



Type KD1840-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Augstspiediena šļūtenes spole

 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
 ► 35l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-120bar/3-12MPa
Maks. spiediens 140bar/14MPa
Izlādes jauda 300-1.800l/h
Sprauslas izmērs 150
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 7,4kW/13,3A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 105kg/129kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop 
sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 
lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 563004
Cena bez PVN 3.579,00€

Type KD1540-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Augstspiediena šļūtenes spole

 ► 20 m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
 ► 35l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-280bar/3-28MPa
Maks. spiediens 310bar/31MPa
Izlādes jauda 300-1.500l/h
Sprauslas izmērs 070
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 13,8kW/23,2A
Elektriskā aizsardzība 3x32A
Svars netto/ar iepakojumu 127kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop 
sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 
lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 553004
Cena bez PVN 4.749,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4

KD1540 

KD1840 



Type KD2040-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Augstspiediena šļūtenes spole

 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar rotējošo sprauslu
 ► 35l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-220bar/3-22MPa
Maks. spiediens 240bar/24MPa
Izlādes jauda 300-1.800l/h
Sprauslas izmērs 100
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 13,8kW/24A
Elektriskā aizsardzība 3x32A
Svars netto/ar iepakojumu 131kg/155kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu 
sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop 
sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 
lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 554004
Cena bez PVN 4.679,00€

Type KD1140-F-Standard KD1140-F-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar blue
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 

900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 25l mazgāšanas līdzekļu tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar blue
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Dubultais izsmidzināšnas uzgalis 

900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► 17l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20 Mpa
Izlādes jauda 300-1.000l/h
Sprauslas izmērs 055
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 6,9kW/10,3A

Elektriskā aizsardzība 3x16A

Svars netto/ar iepakojumu 89kg/113kg 97kg/121kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 980x620x1000mm/1090x630x1120mm 980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces 
korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu (izturīgu pret karstu ūdeni), augstas veiktspējas 
keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 
20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ar patentētu 
divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5m savienojuma 
kabelis, noņemams ergonomisks jūgstienis no nerūsējošā tērauda.

Art. No. 551003 551004
Cena bez PVN 4.079,00€ 4.629,00€
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KD1140-F
Pārtikas nozarei
ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā 
ūdens izturīgs

Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami - Series 4x4

KD2040 



Type KDB1540-Standard KDB1540-Premium
Dzinējs Benzīns  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

Darba spiediens 30-280bar/3-28MPa
Maks. spiediens 300bar/30MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 035
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 18h.p. B&S 2-Cylinder
Elektrisks starteris Izvēles
Svars netto/ar iepakojumu 96kg/103kg 111kg/124kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1000x740x770mm/1200x800x900mm 1000x740x970mm/1200x800x1250mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-vir-
zuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesum-
kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma 
regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No./Cena bez PVN 170001/6.589,00€ 170002/7.039,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/  
Cena bez PVN 171001/7.659,00€ 171002/8.119,00€

Type KDB1240-Standard KDB1240-Premium
Dzinējs Benzīns  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 050
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 13h.p. Honda
Elektrisks starteris Izvēles
Svars netto/ar iepakojumu 94kg/107kg 102kg/115kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1000x740x770mm/1200x800x900mm 1000x740x970mm/1200x800x1250mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-vir-
zuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesum-
kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma 
regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No./Cena bez PVN 168001/4.589,00€ 168002/5.039,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/  
Cena bez PVN 169001/5.669,00€ 169002/6.119,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami, ar benzīnu darbināmi - Series KDB

KDB1240

KDB1540



Type KDD1240-Standard KDD1240-Premium
Dzinējs Dīzeļdegviela  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► Ar elektrisko starteri

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 050
Maks. ieplūdes temp. 45°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 10h.p. Diesel Yanmar
Elektrisks starteris Starteris-ģenerators
Svars netto/ar iepakojumu 116kg/129kg 124kg/137kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1000x740x770mm/1200x800x900mm 1000x740x970mm/1200x800x1250mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-vir-
zuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesum-
kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma 
regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam, ārēja mazgāšanas līdzekļa padeve.

Art. No. 174001 174002
Cena bez PVN 8.739,00€ 9.199,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu 
darbināmi - Series KDD
KDD1240



Type HD623-Standard HD623-Premium
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► Etronic I vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic I vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspie-

diena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-160bar/3-16MPa
Maks. spiediens 180bar/18MPa
Izlādes jauda 300-600l/h
Sprauslas izmērs 035
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 3,1kW/13,9A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 149kg/170kg 158kg/179kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, 
Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, 
Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no 
rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli 
gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru 
dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, 
noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 497001 497002
Cena bez PVN 3.749,00€ 4.089,00€

Type HD523-Standard
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► Etronic I - Controls

 ► 15m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar regulējamu sprauslu (izvēles)

Darba spiediens 30-120bar/3-12MPa
Maks. spiediens 140bar/14MPa
Izlādes jauda 300-600l/h
Sprauslas izmērs 045
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 2800rpm
Pievienotā slodze 2,4kW/12,0A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 118kg/139kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x960mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, 
Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, 
Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no 
rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 
lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 22 litru 
dīzeļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 8 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas 
rokturis, rullis augstspiediena šļaukai un rullis elektrības kabelim.

Art. No. 413001
Cena bez PVN 3.289,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu apsildāmi - Series Etronic I

HD623

HD523



Type HD640-Standard HD640-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic I vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic I vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspie-

diena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-200bar/3-20MPa
Maks. spiediens 220bar/22MPa
Izlādes jauda 300-600l/h
Sprauslas izmērs 030
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 4,6kW/9,3A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 157kg/185kg 167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, 
Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, 
Etronic I - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no 
rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli 
gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru 
dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, 
noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 412001 412002
Cena bez PVN 3.749,00€ 4.089,00€

15

HD640

Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu apsildāmi
Series Etronic I



Type HD940-Standard HD940-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspie-

diena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-190bar/3-19MPa
Maks. spiediens 210bar/21MPa
Izlādes jauda 300-840l/h
Sprauslas izmērs 045
Karstā ūdens jauda 30-98°C (150°C)
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 5,4kW/10,1A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 159kg/186kg 168kg/198kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis 
ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma 
ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas 
līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas 
virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam 
reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa 
tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 442001 442002
Cena bez PVN 3.989,00€ 4.329,00€

Type HD823-Standard HD823-Premium
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Water-Supply separation acc. water reg.
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspie-

diena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 165bar/16,5MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Karstā ūdens jauda 30-98°C (150°C)
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 3,4kW/15A

Elektriskā aizsardzība 16A 

Svars netto/ar iepakojumu 158kg/186kg 167kg/195kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, 
Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, 
Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāci-
ju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, 
tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors 
ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu 
piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / 
izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.
Art. No. 496001 496002
Cena bez PVN 3.989,00€ 4.329,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīeļdegvielu apsildāmi - Series Etronic II

HD940

HD823



Type HD1240-Standard HD1240-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-160bar/3-16MPa
Maks. spiediens 180bar/18MPa
Izlādes jauda 300-1200l/h
Sprauslas izmērs 070
Karstā ūdens jauda 30-98°C (150°C)
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 7,6kW/12,5A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 177kg/206kg 186kg/218kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis 
ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma 
ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas 
līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas 
virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam 
reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa 
tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 411001 411002
Cena bez PVN 4.829,00€ 5.169,00€

Type HD1140-Standard HD1140-Premium
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08-315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspie-

diena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-230bar/3-23MPa
Maks. spiediens 250bar/25MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 045
Karstā ūdens jauda 30-98°C (150°C)
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 7,6kW/14,3A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 178kg/199kg 187kg/208kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis 
ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma 
ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, automātiskā atslēgšanās zema ūdens vai degvielas 
līmeņa gadījumā, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru, tvaika opcija) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotācijas 
virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam 
reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, intergēta 25 litru dīzeļa tvertne un 20 litru mazgāšanas līdzekļa 
tvertne, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 410001 410002
Cena bez PVN 4.609,00€ 4.949,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, ar dīzeļdegvielu 
apsildāmi - Series Etronic II

HD1240

HD1140



Type HDE840 12kW-Standard HDE840 12kW-Premium
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 160bar/16MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Apkures jauda 12kW
Karstā ūdens jauda 30-80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 16,8kW/26,2A
Elektriskā aizsardzība 3x32A
Svars netto/ar iepakojumu 119kg/140kg 128kg/149kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, 
nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā 
ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsē-
jošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, 
automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas 
riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru maz-
gāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, 
noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.
Art. No. 106001 106002
Cena bez PVN 5.579,00€ 5.919,00€

Type HDE840 18kW-Standard HDE840 18kW-Premium
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 160bar/16MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Apkures jauda 18kW
Karstā ūdens jauda 30-80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 22,8kW/32A
Elektriskā aizsardzība 3x32A
Svars netto/ar iepakojumu 121kg/142kg 130kg/151kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā 
tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai 
gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes 
atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens 
līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu 
divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 107001 107002
Cena bez PVN 5.859,00€ 6.199,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, elektriski apsildāmi - Series HDE

HDE840 12kW

HDE840 18kW



HDE840 24kW

Type HDE840 24kW-Standard HDE840 24kW-Premium
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 160bar/16MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Apkures jauda 24kW
Karstā ūdens jauda 30-80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 28,8kW/44A
Elektriskā aizsardzība 3x50A
Svars netto/ar iepakojumu 124kg/145kg 133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā 
tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai 
gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes 
atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens 
līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu 
divvirzienu riteņu bremzi, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 108001 108002
Cena bez PVN 6.139,00€ 6.479,00€

Type HDE840-F 24kW-Standard HDE840-F 24kW-Premium
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar blue

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Double Spray-Lance 900mm c/w  

Nozzle-Protection
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas 
vārstu

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar blue
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Double Spray-Lance 900mm c/w  

Nozzle-Protection
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 160bar/16MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Apkures jauda 24kW
Karstā ūdens jauda 30-80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 28,8kW/44A
Elektriskā aizsardzība 3x50A
Svars netto/ar iepakojumu 124kg/145kg 133kg/154kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm 1070x735x1020mm/1190x880x1270mm
Pārtika nozari apzīmējoša, nodilumizturīga, zila augstspiediena šļūtene, spēcīga, korozijizturīga, pašbalstoša, izturīga, ierīces šasija, 
triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīša-
nu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa 
sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop 
sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, automātiskā atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors 
ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 4 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar patentētu divvirzienu riteņu bremzi, visu 
piederumu uzglabāšanas iespēja, 2 intergētas 20 litru mazgāšanas līdzekļa tvertnes, divu pozīcuiju rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis ar gaidīšanas režīmu, 7,5 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks nerūsējošā tērauda pārvietošanas rokturis.
Art. No. 108003 108004
Cena bez PVN 8.409,00€ 8.749,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, elektriski apsildāmi
Series HDE

HDE840-F 24kW
Pārtikas nozarei
ar nerūsējošā tērauda sūkni, karstā 
ūdens izturīgs



Type HDB1240-Standard HDB1240-Premium
Dzinējs Benzīns  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 050
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 13h.p. Gasoline Honda
Elektriskais starteris Izvēles
Svars netto/ar iepakojumu 216kg/229kg 224kg/237kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1200x800x800mm/1210x810x960mm 1200x800x800mm/1210x810x1350mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga , pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-vir-
zuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesum-
kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no 
spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas 
riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu 
mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No./Cena bez PVN 138001/9.569,00€ 138002/10.029,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/  
Cena bez PVN 139001/10.629,00€ 139002/11.079,00€

Type HDB1540-Standard HDB1540-Premium
Dzinējs Benzīns  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-280bar/3-28MPa
Maks. spiediens 300bar/30MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 035
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 18h.p. B&S
Elektriskais starteris Izvēles
Svars netto/ar iepakojumu 206kg/234kg 215kg/243kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1200x800x800mm/1210x810x960mm 1200x800x800mm/1210x810x1350mm

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-vir-
zuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesum-
kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no 
spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas 
riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu 
mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No./Cena bez PVN 164001/12.399,00€ 164002/12.849,00€
Art. No. iekārta ar elektrisko starteri/  
Cena bez PVN 165001/13.449,00€ 165002/13.899,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, ar degvielas apsildi un dzinēju - Series HDB

HDB1240

HDB1540



Type HDD1240-Standard HDD1240-Premium
Dzinējs Dīzelis  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu
 ► Ar elektrisko starteri

 ► Augstspiediena šļūtenes spole
 ► 20m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 050
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 10h.p. Diesel Yanmar
Elektriskais starteris Starter-Generartor
Svars netto/ar iepakojumu Svars netto/ar iepakojumu
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH)

Spēcīga, pret koroziju izturīga, pašbalstoša ierīces šasija, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām tērauda caurulēm. Triplex-vir-
zuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pārnesum-
kārba augstspiediena sūkņa ātruma samazināšanai, atsevišķi darbināms degļa motors apkurei, 4-kārtīga drošības sistēma, kas sastāv no 
spiediena slēdža, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, automātiskā ātruma regulēšana tukšgaitā, 4 lieli gumijas 
riteņi nelīdzenam reljefam, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, noņemamsa standarta dīzeļdegvielas 20 litru tvertne, ārēja divvirzienu 
mazgāšanas līdzekļu padeve, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.

Art. No. 158001 158002
Cena bez PVN 12.839,00€ 13.289,00€

21

Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, pārvietojami, ar degvielas apsildi 
un dzinēju - Series HDD
HDD1240



Type KS823 KS823-INOX
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 4l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 4l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-120bar/3-12MPa
Maks. spiediens 140bar/14MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 2,6kW/12,8A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 102kg/116kg 102kg/106kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 780x510x540mm/1200x800x700mm 780x510x540mm/1200x800x700mm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), sienas stiprinājums, izvelkams tehnikas galds uz teleskopiskām sliedēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, 
augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, 
pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs 
rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No. 157 157000
Cena bez PVN 3.479,00€ 4.599,00€

Type KS1140 KS1140-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 4l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► 4l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 055
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 6,5kW/10,5A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 112kg/126kg 112kg/126kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 780x510x540mm/1200x800x700mm 780x510x540mm/1200x800x700mm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), sienas stiprinājums, izvelkams tehnikas galds uz teleskopiskām sliedēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, 
augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnī-
ga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m savienojuma kabelis.  

Art. No. 155 155000
Cena bez PVN 4.699,00€ 5.819,00€
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Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, stacionāri - Series KS

KS823
Karstā ūdens izturīgs

KS1140
Karstā ūdens izturīgs



Type KSM1840 KSM1840-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► 7“ Skārienekrāna monitors

 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un 

izslēgšanas vadība augstspiediena 
sūkņiem

 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► 7“ Skārienekrāna monitors
 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas 

vadība augstspiediena sūkņiem
 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

Darba spiediens 30-180bar/ 3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 900-1800l/h
Sprauslas izmērs 2x050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 14,0kW/25,5A
Elektriskā aizsardzība 3x32A
Svars netto/ar iepakojumu 493kg/ – 493kg/ –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm 1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm 

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, riplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, 
nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), au-
tomātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes atpazīša-
nu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis 
- fiksējams.

Art. No. 1561 156101
Cena bez PVN 19.659,00€ 22.329,00€

Type KSM2740 KSM2740-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► 7“ Skārienekrāna monitors

 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un 

izslēgšanas vadība augstspiediena 
sūkņiem

 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► 7“ Skārienekrāna monitors
 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas 

vadība augstspiediena sūkņiem
 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 900-2700l/h
Sprauslas izmērs 3x050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 21,0kW/38A
Elektriskā aizsardzība 3x50A
Svars netto/ar iepakojumu – –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm 1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm 

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, 
nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), 
automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes at-
pazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis - fiksējams.

Art. No. 1562 156201
Cena bez PVN 21.899,00€ 24.769,00€
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KSM1840
Karstā ūdens izturīgs

Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM

KSM2740
Karstā ūdens izturīgs



Type KSM3640 KSM3640-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► 7“ Skārienekrāna monitors

 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un 

izslēgšanas vadība augstspiediena 
sūkņiem

 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► 7“ Skārienekrāna monitors
 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas 

vadība augstspiediena sūkņiem
 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 900-3600l/h
Sprauslas izmērs 4x050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 27,0kW/50A
Elektriskā aizsardzība 3x63A
Svars netto/ar iepakojumu – –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 2130x800x2090mm/ – 2130x800x2090mm/ –

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, 
nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), 
automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes at-
pazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis - fiksējams.

Art. No. 1563 156300
Cena bez PVN 24.259,00€ 29.169,00€

Type KSM4540 KSM4540-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► 7“ Skārienekrāna monitors

 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un 

izslēgšanas vadība augstspiediena 
sūkņiem

 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► 7“ Skārienekrāna monitors
 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas 

vadība augstspiediena sūkņiem
 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 900-4500l/h
Sprauslas izmērs 5x050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 33,5kW/60,5A
Elektriskā aizsardzība 3x80A
Svars netto/ar iepakojumu – –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 2130x800x2090mm/ – 2130x800x2090mm/ –

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, 
nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), 
automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes at-
pazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis - fiksējams.

Art. No. 1564 156400
Cena bez PVN 28.549,00€ 33.449,00€
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KSM3640
Karstā ūdens izturīgs

Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM

KSM4540
Karstā ūdens izturīgs



Type KSM5440 KSM5440-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► 7“ Skārienekrāna monitors

 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un 

izslēgšanas vadība augstspiediena 
sūkņiem

 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► 7“ Skārienekrāna monitors
 ► PLC vadība Siemens S7-1200
 ► Automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas 

vadība augstspiediena sūkņiem
 ► Automātiska gaidīšanas režīma sistēma
 ► Bezspiediena caurules gaidīšanas 

režīmā
 ► Palielinātas padeves sūknis
 ► 60l ūdens uzglabāšanas tvertne
 ► Apkopes intervāla displejs

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 900-5400l/h
Sprauslas izmērs 6x050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 40,0kW/72,5A
Elektriskā aizsardzība 3x80A
Svars netto/ar iepakojumu – –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 2130x800x2090mm/ – 2130x800x2090mm/ –

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, 
nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, pastiprinātājsūknis augstspiediena sūkņu uzlādēšanai (kavitācijas novēršanai), 
automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas vadība ar PLC, pilnīga izslēgšanās no 5 līdz 600 minūtēm - regulējama, ar noplūdes at-
pazīšanu, spiediena regulātors uzraudzībai, bezspiediena cauruļu sistēma gaidīšanas režīmā, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis - fiksējams.

Art. No. 1565 156500
Cena bez PVN 30.179,00€ 35.069,00€

Type KW1200 P.T.O. driven KW1200 Hydraulic driven
Dzinējs P.T.O. Shaft: 525rpm - i: 1:1,9 Hydraulic Power: 36l/min @180bar
Enerģijas patēririņš 6,5kW/9hp 11kW/15hp
Stiprinājums/Savienojums Plate Size 3 - P.T.O. 1 3/8" 2m DN16/BG3 - DN12/BG3
Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa  ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar Vario 

sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

Vario sprauslu
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

rotējošo sprauslu
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve ar zema 

spiediena inžektoru un dozēšanas 
vārstu

Maks. spiediens 200bar/20Mpa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 070
Maks. ieplūdes temp. 45°C

Sūkņa ātrums 1000rpm

Svars netto/ar iepakojumu – –

Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) – –

Spēcīga, pret koroziju izturīga,pašbalstoša ierīces platforma 3. izmēra stirpinājumam, kas izgatavota no cinkotām un pulverkrāsotām 
tērauda caurulēm, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, 
noplūdes atgriešana, divkārša drošības sistēma, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai un drošības vārsts, ma-
zgāšanas līdzekļa ārējā padeve. P.T.O. pārnesumkārba augstspiediena sūkņa izmēram: 1 3/8“ P.T.O. Hidrauliskā piedziņa: padeves 
līnija: DN12 ar sakabes izmēru GR3 - pretplūsmas dn16 ar sakabes izmēru GR3 (bez spiediena).

Art. No. 201 204
Cena bez PVN 4.979,00€ 5.579,00€

25

KSM5440
Karstā ūdens izturīgs

Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, stacionāri - Series KSM/Series KW

KW1200



Type MP823 Sienas stiprinājums Sienas stiprinājums STR
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► Piegāde bez piederumiem  ► Piegāde bez pieder-

umiem
 ► 20m augstspie-

diena šļūtene               
DN08 - 315bar

 ► Augstspiediena 
šļūtenes spole

Darba spiediens 30-120bar/3-12MPa
Maks. spiediens 140bar/14MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 2,9kW/11,1A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu – – –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 480x335x335mm/600x400x500mm – –

Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsē-
jošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes 
atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m 
savienojuma kabelis.

Art. No. 234667 2980331 2980332
Cena bez PVN 2.199,00€ WEB-Shop WEB-Shop

Type MP1140 Sienas stirpinājums Sienas stiprinājums STR
Spriegums 3/PE/AC/50Hz/400V  ► Piegāde bez piederumiem  ► Piegāde bez pieder-

umiem
 ► 20m augstspie-

diena šļūtene               
DN08 - 315bar

 ► Augstspiediena 
šļūtenes spole

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 050
Maks. ieplūdes temp. 80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 6,5kW/11,7A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 54kg/63kg – –
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 715x415x380mm/800x600x565mm – –

Motora sūkņa bloks oriģinālajai lietošanai, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsē-
jošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm ar noplūdes 
atpazīšanu, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 7,5 m 
savienojuma kabelis.

Art. No. 234660 2980331 2980332
Cena bez PVN 2.809,00€ WEB-Shop WEB-Shop
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MP823
Karstā ūdens izturīgs

Augstspiediena mazgātāji
Aukstā ūdens, motora sūkņa vienības - Series MP

MP1140
Karstā ūdens izturīgs



Type HSC823 HSC823-INOX
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► Etronic II vadības sistēma
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-140bar/3-14MPa
Maks. spiediens 165bar/16,5MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 3,4kW/15A
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 301kg/318kg 300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, 
nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 
20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma 
(neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma re-
gulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 
dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas 
līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.
Art. No. 52601 526010
Cena bez PVN 6.119,00€ 7.379,00€

Type HSC1140 HSC1140-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► Etronic II vadības sistēma
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 055
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 6,5kW/12,2A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 301kg/318kg 300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsē-
jošā tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, 
nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 
20 minūtēm, OPH skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma 
(neatkarīgi no rotācijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma re-
gulēšanai, intergēta 60 litru dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 
dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas 

Art. No. 52702 527
Cena bez PVN 6.749,00€ 8.009,00€
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HSC823

Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, stacionāri, ar degvielas apsildi
Series HSC 

HSC1140



Type HSC840-INOX 24kW
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-130bar/3-13MPa
Maks. spiediens 150bar/15MPa
Izlādes jauda 300-720l/h
Sprauslas izmērs 045
Apsildes jauda 24kW
Karstā ūdens jauda 30-80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 28,8kW/44,2A
Elektriskā aizsardzība 3x50A
Svars netto/ar iepakojumu 264kg/281kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens 
katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas 
režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes 
atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informā-
ciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 
2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / 
izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.
Art. No. 531
Cena bez PVN 11.719,00€

Type HSC1240 HSC1240-INOX
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Etronic II vadības sistēma

 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 
315bar

 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

 ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)
 ► Etronic II vadības sistēma
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 

315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar 

sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augst-

spiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-160bar/3-16MPa
Maks. spiediens 180bar/18MPa
Izlādes jauda 300-1200l/h
Sprauslas izmērs 070
Karstā ūdens jauda 30-98°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 7,6kW/14,1A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 301kg/318kg 300kg/317kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no cinkota tērauda un ar pulvera pārklājumu (opcija INOX: ierīces rāmis izgatavots no nerūsējošā 
tērauda), piemērots uzstādīšanai uz grīdas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā 
tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, OPH 
skaitītājs ar apkopes informāciju, optiskais liesmas monitorings ar fotoelementu un bojājuma indikatoru) 2 motoru sistēma (neatkarīgi no rotā-
cijas virziena) atsevišķi augstspiediena sūknim un apkurei, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, intergēta 60 litru 
dīzeļa tvertne, atsevišķa vieta priekš 2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 
zturīgi rotējoši ieslēgšanas / izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No. 52801 528
Cena bez PVN 7.009,00€ 8.269,00€
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HSC1240

Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, stacionāri, ar degvielas apsildi - Series HSC

HSC840-INOX 24kW

Karstā ūdens, stacionāri, 
ar elektrisko apsildi - HSC



Type HSC1140-INOX Gas
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 055
Karstā ūdens jauda 30-70°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Apsildes jauda 50kW
Pievienotā slodze 6,5kW/11,7A
Elektriskā aizsardzība 3x16A
Svars netto/ar iepakojumu 313kg/330kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens 
katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas 
režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes 
atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informā-
ciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 
2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / 
izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.

Art. No. 52701
Cena bez PVN 13.489,00€

Type HSC1140-INOX 30kW
Spriegums 3/N/PE/AC/50Hz/400V  ► Nerūsējošais tērauds (drošs pārtikai)

 ► Etronic II vadības sistēma
 ► 10m augstspiediena šļūtene DN08 - 315bar 
 ► Pistole ar rotējošu savienojumu
 ► Izsmidzināšnas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību 
 ► Nerūsējošā tērauda spraulsa 25°
 ► Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Darba spiediens 30-180bar/3-18MPa
Maks. spiediens 200bar/20MPa
Izlādes jauda 300-1000l/h
Sprauslas izmērs 055
Apsildes jauda 30kW
Karstā ūdens jauda 30-80°C
Sūkņa ātrums 1400rpm
Pievienotā slodze 36,5kW/57,0A
Elektriskā aizsardzība 3x63A
Svars netto/ar iepakojumu 292kg/309kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm
Pašbalstošs, izturīgs, ierīces šasija izgatavota no nerūsējošā tērauda, piemērots uzstādīšanai uz grīdas, nerūsējošā tērauda karstā ūdens 
katls ar 65 litru tilpumu ar priekšsildīšanu un uzglabāšanu tūlītējai karstā ūdens lietošanai un karstā ūdens sagatavošanai gaidīšanas 
režīmā, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes 
atgriešana, Etronic II - kontrole: (start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, gaidīšanas režīms apkurei, OPH skaitītājs ar apkopes informā-
ciju, atslēgšanās zema ūdens līmeņa gadījumā), spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, atsevišķa vieta priekš 
2 x 20 litru mazgāšanas līdzekļu tvertnēm ar attālinātu aktivizēšanu, 2 dažādi darbības vadības līmeņi, 3 zturīgi rotējoši ieslēgšanas / 
izslēgšanas slēdži priekš augstspiediena sūkņa, apsildes un mazgāšanas līdzekļa, 7,5 m savienojuma kabelis.
Art. No. 533
Cena bez PVN 12.079,00€
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HSC1140-INOX 30kW

Augstspiediena mazgātāji
Karstā ūdens, stacionāri, ar elektrisko apsildi 
Series HSC

HSC1140-INOX Gas

Karstā ūdens, stacionāri, 
ar gāzes apsildi - HSC



Šļaukas spole bez augstspiediena šļaukas

Priekš HP Etronic I, HP Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar HP-sa-
vienojuma šļauku un savienojuma komplektu.

Art. No. 200009
Cena bez PVN WEB-Shop

Pulvera 
krāsojums INOX

Šļaukas spoles ērtai uzstādīšanai pie sienas.

Art. No. 211602 211600
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop

Šļaukas spole ar HP-šļauku 15m HD-šļauka - DN08 20m HD-šļauka - DN08 30m HD-šļauka - DN08

Priekš HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD ar dažādu garumu HP-šļaukām, HP-savienojuma šļauku un savienojuma 
komplektu.

Art. No. 200151 200200 200300
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop

10m HD-šļauka 15m HD-šļauka 20m HD-šļauka 30m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No. 2000 2035 2153 2519
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop

10m HD- 
šļauka

15m HD-
šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C 
abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No. 200505 200506
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop

10m HD- 
šļauka

15m HD-
šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN06 250bar, 150°C 
abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No. 200504 200503
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop
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Šļaukas spoles 
pievienošanas komplekts

Sienas stiprinājums 
šļaukas spolei

Šļaukas spoles 
pievienošanas komplekts

Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos

Augstspiediena šļaukas DN06  
ar pretpārlocīšanās aizsardzību  
abos galos 

Augstspiediena šļaukas DN06  
ar pretpārlocīšanās aizsardzību 
vienā galā priekš šļūtenes spoles

Piederumi
Augstspiediena mazgātājiem



10m HD-šļauka 15m HD-šļauka 20m HD-šļauka 30m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No. 200001 200002 200003 25191
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop

10m HD-šļauka 15m HD-šļauka 20m HD-šļauka 30m HD-šļauka 40m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No. 200512 200513 200514 200515 200516
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop

10m HD-šļauka 15m HD-šļauka 20m HD-šļauka 30m HD-šļauka 40m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, sarkana, DN10 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība.

Art. No. 200507 200508 200509 200510 200511
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop

10m HD-šļauka 15m HD-šļauka 20m HD-šļauka 30m HD-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 vienā galā pretpārlocīšanas aizsardzība 
paredzēta pārtikas nozarei.

Art. No. 252105 252106 252107 252108
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop
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Augstspiediena šļaukas DN08 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes 
spoles

Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā priekš šļūtenes 
spoles

Augstspiediena šļaukas DN10 ar pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos 

Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei ar pretpārlocīšanās aizsardzību vienā galā 
priekš šļūtenes spoles

Piederumi
Augstspiediena mazgātājiem



10m-šļauka 15m-šļauka 20m-šļauka 30m-šļauka

HP-Šļauka, gumijas, ar tērauda sietu, zila, DN08 315bar, 150°C abos galos HSC M22x1,5 abos galos pretpārlocīšanas aizsardzība, 
paredzēta pārtikas nozarei.

Art. No. 252104 252101 252102 252103
Cena bez PVN WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop WEB-Shop
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Augstspiediena šļaukas DN08 pārtikas nozarei r pretpārlocīšanās aizsardzību abos galos

Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz 72 mēnešiem (6 gadi) 
no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz 
48 mēnešiem (4 gadi) no nodošanas ekspluatcijā.

Informācija klientiem:

Piederumi
Augstspiediena mazgātājiem

Augstspiediena šļauka DN05  ► līdz maks.    8l/min vai    480l/h , maks. 250bar,  60°C
Augstspiediena šļauka DN06  ► līdz maks.  10l/min vai   600l/h, maks. 250bar, 100°C
Augstspiediena šļauka DN08  ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C
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Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.
25030   

200312
WEB-Shop

25035    
200314

WEB-Shop

25040     
200316

WEB-Shop

25043  
200318

WEB-Shop

25045   
200410

WEB-Shop

25050   
200413

WEB-Shop

25055    
200415

WEB-Shop

25060     
200417

WEB-Shop

25070    
200419

WEB-Shop

25100    
200425

WEB-Shop

25150   
200427

WEB-Shop
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Augstspiediena izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 3 gab.

Piederumi
Izsmidzināšanas sprausla augstspiediena mazgātājam



Izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.
25030   

200313
WEB-Shop

25035    
200315

WEB-Shop

25040     
200317

WEB-Shop

25043  
200319

WEB-Shop

25045   
200412

WEB-Shop

25050   
200414

WEB-Shop

25055    
200416

WEB-Shop

25060     
200418

WEB-Shop

25070    
200420

WEB-Shop

25100    
200426

WEB-Shop

25150   
200428

WEB-Shop
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Augstspiediena izsmidzināšanas sprausla INOX - Komplekts 12 gab.

Piederumi
Izsmidzināšanas sprausla augstspiediena 
mazgātājam



Izsmidzināšanas sprausla INOX

25030   910001 910011 900021 900031 900041 900051 900061 900071 900081 900091 900111 900122 910133 900144

25035    900002 900012 910022 900032 900042 900052 900062 900072 900082 900092 900112 900123 900134 900145

25040     900003 900013 900023 910033 900043 900053 900063 900073 900083 900093 900113 900124 900135 900146

25043  900004 900014 900024 900034 910044 900054 900064 900074 900084 900094 900114 900125 900136 900147

25045   900005 900015 900025 900035 900045 910055 900065 900075 900085 900095 900115 900126 900137 900148

25050   900006 900016 900026 900036 900046 900056 910066 900076 900086 900096 900116 900127 900138 900149

25055    910006 910007 910008 910009 910010 910111 910112 910113 910114 910115 910116 910117 910118 910119

25060     900277 900278 900279 900011 900101 900102 900103 910234 900105 900106 900107 900108 900109 900280

25070    900008 900018 900028 900038 900048 900058 900068 900078 910088 900098 900118 900129 900140 900151

25100    900009 900019 900029 900039 900049 900059 900069 900079 900089 910099 900119 900130 900141 900152

25150   900010 900020 900030 900040 900050 900060 900070 900080 900090 900100 900120 900131 900142 900153
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Pistoļu-sprauslu kombinācijas

Sprauslas 
Aizsargs
1/4“ F INOX
Art. No. 202902

Sprauslas 
Aizsargs
1/4“ F INOX
Art. No. 202902
 

Sprauslas 
Aizsargs
1/4“ F INOX
Art. No. 202902
 

Regulējama 
sprausla
1/4“ F INOX 
Art. No. 2789

Regulējama 
sprausla
1/4“ F INOX 
Art. No. 2789

Regulējama 
sprausla
1/4“ F INOX 
Art. No. 2789

Ātrā savienojuma sistēma 
1/4“ F INOX
Art. No. 394002

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 700mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX
Art. No. 3304

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 900mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX 
Art. No. 3305

Ātrā savienojuma sistēma
1/4“ M INOX
Art. No. 394022

Art. No. 900000 Art. No. 900001

Art. No. 900022 Art. No. 900044

Art. No. 900033 Art. No. 900055



Izsmidzināšanas sprausla INOX

25030   910001 910011 900021 900031 900041 900051 900061 900071 900081 900091 900111 900122 910133 900144

25035    900002 900012 910022 900032 900042 900052 900062 900072 900082 900092 900112 900123 900134 900145

25040     900003 900013 900023 910033 900043 900053 900063 900073 900083 900093 900113 900124 900135 900146

25043  900004 900014 900024 900034 910044 900054 900064 900074 900084 900094 900114 900125 900136 900147

25045   900005 900015 900025 900035 900045 910055 900065 900075 900085 900095 900115 900126 900137 900148

25050   900006 900016 900026 900036 900046 900056 910066 900076 900086 900096 900116 900127 900138 900149

25055    910006 910007 910008 910009 910010 910111 910112 910113 910114 910115 910116 910117 910118 910119

25060     900277 900278 900279 900011 900101 900102 900103 910234 900105 900106 900107 900108 900109 900280

25070    900008 900018 900028 900038 900048 900058 900068 900078 910088 900098 900118 900129 900140 900151

25100    900009 900019 900029 900039 900049 900059 900069 900079 900089 910099 900119 900130 900141 900152

25150   900010 900020 900030 900040 900050 900060 900070 900080 900090 900100 900120 900131 900142 900153
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Sprauslas 
Aizsargs
1/4“ F INOX
Art. No. 202902
 

Sprauslas 
Aizsargs
1/4“ F INOX
Art. No. 202902
 

Sprauslas 
Aizsargs
1/4“ F INOX
Art. No. 202902
 

Sprauslas 
Aizsargs
1/4“ F INOX
Art. No. 202902

Regulējama 
sprausla
1/4“ F INOX 
Art. No. 2789

Regulējama 
sprausla
1/4“ F INOX 
Art. No. 2789

Regulējama 
sprausla
1/4“ F INOX 
Art. No. 2789

Regulējama 
sprausla
1/4“ F INOX 
Art. No. 2789

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā 
tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar 
ātrā savienojuma sistēmu 1/4“ F 
INOX
Art.No. 3306

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 1500mm, 15° 
ieliekts ar ātrā savienojuma 
sistēmu 1/4“ F INOX
Art. No. 3309

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX
Art. No. 3311

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 2000mm, 15° 
ieliekts ar ātrā savienojuma 
sistēmu 1/4“ F INOX
Art. No. 3312

Pistole Standard
280bar, 30l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)

Pistole Premium Soft Touch
360bar, 40l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma) 

Art. No. 900066 Art. No. 900088 Art. No. 900110 Art. No. 900132

Art. No. 900077 Art. No. 900099 Art. No. 900121 Art. No. 900143



Ātrā savienojuma sistēma 
1/4“ F INOX
Art. No. 394002

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 700mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX
Art. No. 3304

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 900mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX 
Art. No. 3305

Ātrā savienojuma sistēma
1/4“ M INOX
Art. No. 394022

Rotējoša sprausla 900-1800l/h, maks. 300bar

035     (Art.No. 2326)
           900214 900223 900232 900241 900250 900259 900268

040     (Art.No. 299301)
          900215 900224 900233 900242 900251 900260 900269

043     (Art.No. 299300)
          900216 900225 900234 900243 900252 900261 900270

045     (Art.No. 2993)
           900217 900226 90023 900244 900253 900262 900271

050     (Art.No. 299302)
           900218 900227 900236 900245 900254 900263 900272

065     (Art.No. 361666)
         900219 900228 900237 900246 900255 900264 900273

070     (Art.No. 361606)
           900220 900229 900238 900247 900256 900265 900274

100     (Art.No. 361607)
       900221 900230 900239 900248 900257 900266 900275

120     (Art.No. 361614)
        911364 911365 911366 911367 911368 911369 911370

150     (Art.No. 361665)
        900222 900231 900240 900249 900258 900267 900276

Rotējoša sprausla līdz 840l/h, maks. 200bar

030     (Art.No. 361600)
     900172 900178 900184 900190 900196 900202 900208

035     (Art.No. 361601)
            900173 900179 900185 900191 900197 900203 900209

040     (Art.No. 361604)
            900174 900180 900186 900192 900198 900204 900210

043     (Art.No. 232702)
           900175 900181 900187 900193 900199 900205 900211

045     (Art.No. 2327)
           900176 900182 900188 900194 900200 900206 900212

050     (Art.No. 232701) 
            900177 900183 900189 900195 900201 900207 900213
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Piederumi
Pistoļu-sprauslu kombinācijas



Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā 
tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar 
ātrā savienojuma sistēmu 1/4“ F 
INOX
Art.No. 3306

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 1500mm, 15° 
ieliekts ar ātrā savienojuma 
sistēmu 1/4“ F INOX
Art. No. 3309

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX
Art. No. 3311

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 2000mm, 15° 
ieliekts ar ātrā savienojuma 
sistēmu 1/4“ F INOX
Art. No. 3312

Pistole Standard
280bar, 30l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)

Pistole Premium Soft Touch
360bar, 40l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma) 

Rotējoša sprausla 900-1800l/h, maks. 300bar

035     (Art.No. 2326)
           900214 900223 900232 900241 900250 900259 900268

040     (Art.No. 299301)
          900215 900224 900233 900242 900251 900260 900269

043     (Art.No. 299300)
          900216 900225 900234 900243 900252 900261 900270

045     (Art.No. 2993)
           900217 900226 90023 900244 900253 900262 900271

050     (Art.No. 299302)
           900218 900227 900236 900245 900254 900263 900272

065     (Art.No. 361666)
         900219 900228 900237 900246 900255 900264 900273

070     (Art.No. 361606)
           900220 900229 900238 900247 900256 900265 900274

100     (Art.No. 361607)
       900221 900230 900239 900248 900257 900266 900275

120     (Art.No. 361614)
        911364 911365 911366 911367 911368 911369 911370

150     (Art.No. 361665)
        900222 900231 900240 900249 900258 900267 900276

Rotējoša sprausla līdz 840l/h, maks. 200bar

030     (Art.No. 361600)
     900172 900178 900184 900190 900196 900202 900208

035     (Art.No. 361601)
            900173 900179 900185 900191 900197 900203 900209

040     (Art.No. 361604)
            900174 900180 900186 900192 900198 900204 900210

043     (Art.No. 232702)
           900175 900181 900187 900193 900199 900205 900211

045     (Art.No. 2327)
           900176 900182 900188 900194 900200 900206 900212

050     (Art.No. 232701) 
            900177 900183 900189 900195 900201 900207 900213
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Ātrā savienojuma sistēma 
1/4“ F INOX
Art. No. 394002

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 700mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX
Art. No. 3304

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 900mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX 
Art. No. 3305

Tvaika uzgalis, maks. 150°C, 1/4“ IG
                       

                  (Art. No. 2194)
                  

Tvaika uzgalis priekš karstā 
ūdens augstspiediena mazgātā-
ja. Maks. 25bar

900154 900157 900160 900163 900166 900169

Mazgāšanas birste
                 

                  (Art. No. 238211)
               

Virsmas mazgāšanas birste ar
dabīgiem 6cm sariem un gu-
mijas stiprinājumu aizsardzībai 
pret tīrāmās virsmas bojāju-
miem.

900155 900158 900161 900164 900167 900170

Rotējošā birste
                   

                   
                   (Art. No. 2282)
                    

Rotējoša birste ar dabīgiem 5cm 
sariem un gumijas apvalku
aizsardzībai pret tīrāmās virs-
mas bojājumiem.

900156 900159 900162 900165 900168 900171
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Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā 
tērauda 1200mm, 15° ieliekts ar 
ātrā savienojuma sistēmu 1/4“ F 
INOX
Art.No. 3306

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 1500mm, 15° 
ieliekts ar ātrā savienojuma 
sistēmu 1/4“ F INOX
Art. No. 3309

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 1800mm, 15° ieliekts 
ar ātrā savienojuma sistēmu 
1/4“ F INOX
Art. No. 3311

Izsmidzināšanas uzgalis, nerūsē-
jošā tērauda 2000mm, 15° 
ieliekts ar ātrā savienojuma 
sistēmu 1/4“ F INOX
Art. No. 3312

Pistole Standard
280bar, 30l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)

Pistole Premium Soft Touch
360bar, 40l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma) 

Tvaika uzgalis, maks. 150°C, 1/4“ IG
                       

                  (Art. No. 2194)
                  

Tvaika uzgalis priekš karstā 
ūdens augstspiediena mazgātā-
ja. Maks. 25bar

900154 900157 900160 900163 900166 900169

Mazgāšanas birste
                 

                  (Art. No. 238211)
               

Virsmas mazgāšanas birste ar
dabīgiem 6cm sariem un gu-
mijas stiprinājumu aizsardzībai 
pret tīrāmās virsmas bojāju-
miem.

900155 900158 900161 900164 900167 900170

Rotējošā birste
                   

                   
                   (Art. No. 2282)
                    

Rotējoša birste ar dabīgiem 5cm 
sariem un gumijas apvalku
aizsardzībai pret tīrāmās virs-
mas bojājumiem.

900156 900159 900162 900165 900168 900171
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2l

Speciālie piederumi
Hose Connection 
T-Piece M22 x 1.5

Art. No. 2498

Putu uzgaļa komplekts ar ātrā savienojuma sistēmu un 2l tvert-
ni. Pātrikas nozarei, dozēšanas svira precīzai ķīmijas sajaukšanas 
attiecībai

Art. No. 410702

Dubultais izsmidzināšanas uzgalis, nerūsējošā tērauda 900mm 
15° ieliekts, 
ātrā savienojuma sistēma, sprauslas aizsargs, sarkans, 1/4“F
ar zema spiediena sprauslu (standardā)
(augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)

Art. No. 33031

Iegremdējamais sūknis ar atkritumu šļauku, R1 1/2“ 5,0m garu  
Ø 38mm ar sprauslu 50, iesūkšanas pacēlums maks. 4,0m
caurlaidspēja 8000-18000 l/h
(augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)

Art. No. 41104

Smilšu strūkla ar daudzuma kontroli
Smilšu strūkla ar keramikas sprauslu, iesūkšanas šļūteni  
un strūklošanas uzgali priekš dažādiem strūklošanas līdzekļiem
(augstspiediena sprausla jāpasūta atsevišķi)

Art. No. 41068

Skursteņa adapteris priekš HSC devices

Art. No. 800163

Skursteņa adapteris priekš HD Etr. devices

Art.No. 800164
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Virsmu tīrītāji
Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda 
Ø 300mm 
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503, 
3 riteņu

Art. No. 394078

Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda 
Ø 410mm 
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503, 
3 riteņu

Art. No. 394079

Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda 
Ø 520mm 
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503, 
4 riteņu

Art. No. 394080

Virsmu tīrītājs, nerūsējošā tērauda 
Ø 520mm 
ar divām izsmidzināšanas sprauslām 1503, 
3 riteņu, piepumpējami

Art. No. 394081
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Pistole Standard
280bar, 30l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330010 (pēc pasūtījuma)

Pistole Premium Soft Touch
360bar, 40l/min, 150°C, 
ar ātrā savienojuma sistēmu
Art. No. 330020 (pēc pasūtījuma) 



1/8“ F HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 
60°C, 1/8“M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4“ 

F

HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 
100°C,

 1/8“M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4“ F
10m 
(Art.No. 
264707)
WEB-Shop

15m
(Art.No. 
264708)
WEB-Shop

20m
(Art.No. 
264709)
WEB-Shop

10m 
(Art.No. 
264710)
WEB-Shop

15m
(Art.No. 
264711)
WEB-Shop

20m
(Art.No. 
264712)
WEB-Shop

030             (Art.No. 247901)
      WEB-Shop

911000
WEB-Shop

911009
WEB-Shop

911018
WEB-Shop

911027
WEB-Shop

911036
WEB-Shop

911045
WEB-Shop

034             (Art.No. 247902)
      WEB-Shop

911001
WEB-Shop

911010
WEB-Shop

911019
WEB-Shop

911028
WEB-Shop

911037
WEB-Shop

911046
229,30€

040             (Art.No. 247903)
       WEB-Shop

911002
WEB-Shop

911011
WEB-Shop

911020
WEB-Shop

911029
WEB-Shop

911038
WEB-Shop

911047
WEB-Shop

1/4“ F HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 100°C,  
1/4“M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4“ F

10m 
(Art.No. 264713)
WEB-Shop

15m
(Art.No. 264714)
WEB-Shop

20m
(Art.No. 264715)
WEB-Shop

045             (Art.No. 247913)
      WEB-Shop

911057
WEB-Shop

911066
WEB-Shop

911075
WEB-Shop

050             (Art.No. 247914)
      WEB-Shop

911058
WEB-Shop

911067
WEB-Shop

911076
WEB-Shop

065             (Art.No. 247915)
      WEB-Shop

911059
WEB-Shop

911068
WEB-Shop

911077
WEB-Shop

3/8“ F HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN08 315bar, 150°C,  
3/8“M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4“ F

10m 
(Art.No. 264716)
WEB-Shop

15m
(Art.No. 264717)
WEB-Shop

20m
(Art.No. 264718)
WEB-Shop

150            (Art.No. 247927)
      WEB-Shop

911089
WEB-Shop

911099
WEB-Shop

911098
WEB-Shop
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Cauruļu tīrīšanas šļūtenes ar tīrīšanas vilkšanas sprauslu 



1/8“ F HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN05, 250bar, 
60°C, 1/8“M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4“ 

F

HP-Šļauka, termoplastika, sarkana DN06 250bar, 
100°C, 

 1/8“M vienā galā, ātrā savienojuma sistēma 1/4“ F
10m 
(Art.No. 
264707)
WEB-Shop

15m
(Art.No. 
264708)
WEB-Shop

20m
(Art.No. 
264709)
WEB-Shop

10m 
(Art.No. 
264710)
WEB-Shop

15m
(Art.No. 
264711)
WEB-Shop

20m
(Art.No. 
264712)
WEB-Shop

030             (Art.No. 247928)
      WEB-Shop

911116
WEB-Shop

911117
WEB-Shop

911126
WEB-Shop

911135
WEB-Shop

911144
WEB-Shop

911153
WEB-Shop

034             (Art.No. 247929)
      WEB-Shop

911109
WEB-Shop

911118
WEB-Shop

911127
WEB-Shop

911136
WEB-Shop

911145
WEB-Shop

911154
WEB-Shop

040             (Art.No. 247930)
      WEB-Shop

911110
WEB-Shop

911119
WEB-Shop

911128
WEB-Shop

911137
WEB-Shop

911146
WEB-Shop

911155
WEB-Shop
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Cauruļu tīrīšanas šļūtenes ar tīrīšanas urbšanas sprauslu 

Atbilstošā šļauka, dažādām izlādes jaudām:

Informācija klientiem:

Augstspiediena šļauka DN05  ► līdz maks.    8l/min vai    480l/h , maks. 250bar,  60°C
Augstspiediena šļauka DN06  ► līdz maks.  10l/min vai   600l/h, maks. 250bar, 100°C
Augstspiediena šļauka DN08  ► līdz maks. 25l/min vai 1500l/h, maks. 315bar, 150°C

Maksimālais H.P. šļauku darbības ilgums ir ierobežots līdz 72 mēnešiem (6 gadi) 
no uzražošanas datuma. Maksimālais izmantošanas periods ir ierobežots līdz 
48 mēnešiem (4 gadi) no nodošanas ekspluatcijā.



Modelis ENT2212 Ø 36mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule (grozāma) 355mm 
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm
 ► Uzgalis spraugām 205mm
 ► Uzgalis mēbelēm 145mm
 ► Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 300mm

Jauda 1200W
Gaisa plūsma 3500l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 22l
Skaļuma līmenis 64d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība 10A
Svars netto/ar iepakojumu 9kg/11kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 400x380x500mm/400x400x640mm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma 
centra un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas 
turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums 
ar uzmavu un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m 
savienojuma kabelis.

Art. No. 205
Cena bez PVN 339,00€

Modelis ENT2712 Ø 36mm ENT2712 WZ Ø 36mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► okas caurule (grozāma) 355mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm
 ► Uzgalis spraugām 205mm
 ► Uzgalis mēbelēm 145mm
 ► Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 

270mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 300mm

 ► 4,5m Sūkšanas šļūtene
 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► okas caurule (grozāma) 355mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 75mm
 ► Uzgalis spraugām 205mm
 ► Uzgalis mēbelēm 145mm
 ► Uzgalis paklājiem/cietai grīdai 270mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 300mm
 ► Device socket 230V - max. 2000W

Jauda 1200W
Gaisa plūsma 3500l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 27l
Skaļuma līmenis 64d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 9kg/11kg 11kg/13kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 390x380x560mm/400x400x730mm 390x380x560mm/400x400x730mm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra 
un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar 
dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un 
drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabe-
lis, Versija WZ: Papildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.

Art. No. 206 206001
Cena bez PVN 349,00€ 399,00€
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji
Series ENT

ENT2212 

ENT2712



Modelis ENT3512 Ø 38mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem

Jauda 1200W
Gaisa plūsma 3500l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 35l
Skaļuma līmenis 64d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība 10A
Svars netto/ar iepakojumu 11kg/13kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 390x360x640mm/400x400x780mm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra 
un četrriteņu piekares dēļ. Ergonomisks pārnēsāšanas rokturis, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna 
ar dzesēšanu, iebūvētu pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu 
un drošības fiksatoru, ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma 
kabelis.

Art. No. 207
Cena bez PVN 429,00€

Modelis ENT7224-S Ø 38mm ENT7224-S WZ Ø 38mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 

400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem

 ► 4,5m Sūkšanas šļūtene
 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem
 ► Device socket 230V - max. 1000W

Jauda 2x1200W
Gaisa plūsma 7000l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 72l
Skaļuma līmenis 69d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 25kg/29kg 27kg/31kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 610x570x1020mm/650x590x1550mm 610x570x1020mm/650x590x1550mm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra 
dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu 
pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis, Versija WZ: Pa-
pildus kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu savienošanai ar piemērotu elektroinstrumentu.

Art. No. 208 208WZ
Cena bez PVN 849,00€ 1.039,00€
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji 
Series ENT

ENT3512

ENT7224-S



Modelis ENT9023-S PS Ø 38mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► Sprausla mitrai uzkopšanai 400mm

Jauda 2x1200W + 450W
Gaisa plūsma 7000l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 90l
Ūdens sūknis 90l/min @ 7mWS
Skaļuma līmenis 70d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Electriskā aizsardzība 16A 31kg/34kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 600x440x910mm/640x520x1010mm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra 
dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu 
pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No. 208FW
Cena bez PVN 1.789,00€

Modelis ENT7233-S Ø 38mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem

Jauda 3x1100W
Gaisa plūsma 10.500l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 72l
Skaļuma līmenis 72d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 27kg/32kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 600x570x1020mm/640x590x1060mm

Triecienizturīgs plastmasas korpuss, kas izgatavots no PE ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma centra 
dēļ un ergonomiska stumjama šasija, noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, iebūvētu 
pludiņa slēdzī drošai ūdens iesūkšanai, liels poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru, 
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļu tinumu ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis.

Art. No. 209
Cena bez PVN 986,00€
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji 
Series ENT

ENT9023-S PS
Wet/Pump Vacuum cleaner

ENT7233-S



Modelis SNT6324-S Ø 38mm SNT6324-S CYCLON Ø 38mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 

400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem

 ► 4,5m Sūkšanas šļūtene
 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem
 ► Cyclon-System

Jauda 2x1200W
Gaisa plūsma 7000l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 63l
Skaļuma līmenis 69d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 26kg/30kg 32kg/37kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 620x610x970mm/640x580x1060mm 660x560x1370mm/700x590x1650mm

Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma cent-
ra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa 
slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru,
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: 
ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtridža darbības laiks tiek pagarināts 
vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

Art. No. 147 147CYC
Cena bez PVN 909,00€ 1.239,00€

Modelis SNT6333-S Ø 38mm SNT6333-S CYCLON Ø 38mm
Spriegums 1/N/PE/AC/50Hz/230V  ► 4,5m Sūkšanas šļūtene

 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 

400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem

 ► 4,5m Sūkšanas šļūtene
 ► Izvelkama caurule 2x500mm
 ► Rokas caurule 325mm
 ► ByPass gaisa daudzuma kontole
 ► Iesūkšanas birste (apaļa) 80mm
 ► Uzgalis spraugām 245mm
 ► Uzgalis cietai grīdai ar birstēm 400mm
 ► Uzgalis slapjai grīdai 400mm
 ► Pārveidotājs 38/36mm piederumiem
 ► Cyclon-System

Jauda 3x1200W
Gaisa plūsma 10.500l/min
Vakuums 247mbar/24,7KPa
Konteinera ietilpība 63l
Skaļuma līmenis 72d(A)
Aizsardzības klase Ipx4
Kabeļa garums 8m c/w Schuko-Plug
Elektriskā aizsardzība 16A
Svars netto/ar iepakojumu 29kg/32kg
Iekārtas izmēri/ar iepakojumu (LxWxH) 640x610x970mm/640x590x1550mm

Pret koroziju izturīgs, stabils konteiners, kas izgatavots no INOX ar antistatisku pārklājumu, izturīgs pret sasvēršanos zemā smaguma cent-
ra un ergonomiskās stieņa šasijas dēļ. Noņemama iesūkšanas galva, trokšņu absorbēta sūkšanas turbīna ar dzesēšanu, integrēts pludiņa 
slēdzis drošai ūdens iesūkšanai, liela izmēra poliestera filtrs - mazgājams, iesūkšanas savienojums ar uzmavu un drošības fiksatoru,
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar motora pārslodzes aizsardzību, kabeļa tinuma ierīce, 8,0 m savienojuma kabelis. Ciklona versija: 
ciklona tehnoloģija nodrošina līdz 99% rupju un smalku netīrumu nenonākšanu apkārtējā vidē - kārtridža darbības laiks tiek pagarināts 
vairākas reizes un ir piemērots betona putekļu iesūkšanai.

Art. No. 148 148CYC
Cena bez PVN 1.049,00€ 1.429,00€
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SNT6324-S

SNT6333-S

Mitrie un sausie putekļu sūcēji 
Series SNT



Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 279402
Cena bez PVN WEB-Shop

Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 270mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 236300
Cena bez PVN WEB-Shop

Iesūkšanas birste, apaļa 75mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 2798
Cena bez PVN WEB-Shop

Uzgalis slapjām grīdām 300mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 2793
Cena bez PVN WEB-Shop

Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 283801
Cena bez PVN WEB-Shop

Uzgalis spraugām 245mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 2657
Cena bez PVN WEB-Shop

Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 26551
Cena bez PVN WEB-Shop

Uzgalis ar spilvetiņu 145mm, Ø 36mm

Piemērots ENT2212 un ENT2712.

Art. No. 2826
Cena bez PVN WEB-Shop
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji 
Piederumi Ø 36mm

Rokturis gaisa 
daudzuma re-
gulēšanai

Paklāju un grīdu 
tīrīšanas uzgalis

Iesūkšanas birste

Uzgalis slapjām 
grīdām

Pagarināšanas caurule 

Uzgalis spraugām

Sūkšanas šļauka

Uzgalis ar spilven-
tiņu



Rokturis gaisa daudzuma regulēšanai, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 279401
Cena bez PVN WEB-Shop

Paklāju un grīdu tīrīšanas uzgalis 400mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 06386
Cena bez PVN WEB-Shop

Sūkšanas šļauka 4,5m, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 26561
Cena bez PVN WEB-Shop

Uzgalis slapjām spraugām 400mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 2592
Cena bez PVN WEB-Shop

Pagarināšanas caurule 500mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 2658
Cena bez PVN WEB-Shop

Uzgalis spraugām 245mm, Ø 38mm

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 2363
Cena bez PVN WEB-Shop

Sašaurinājums 38/36mm piederumiem

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 2783
Cena bez PVN WEB-Shop

Iesūkšanas birste, apaļa 80mm, Ø 38mm,

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, 
SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 2797
Cena bez PVN WEB-Shop
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji 
Piederumi Ø 38mm

Rokturis gaisa 
daudzuma re-
gulēšanai

Pagarināšanas caurule

Paklāju un grīdu 
tīrīšanas uzgalis

Sūkšanas šļauka

Uzgalis slapjām 

Uzgalis spraugām

Sašaurinājums

Iesūkšanas birste



Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots ENT2212.

Art. No. 221214
Cena bez PVN WEB-Shop

Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots ENT2712.

Art. No. 3476
Cena bez PVN WEB-Shop

Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots ENT3512.

Art. No. 347601
Cena bez PVN WEB-Shop

Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots ENT2712 un ENT3512.

Art. No. 371301
Cena bez PVN WEB-Shop

Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots ENT7224-S un ENT7233-S.

Art. No. 03240
Cena bez PVN WEB-Shop

Papīra filtrs 10 gab.

Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.

Art. No. 3865
Cena bez PVN WEB-Shop

Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots SNT6324-S un SNT6333-S.

Art. No. 3719
Cena bez PVN WEB-Shop

Poliestera filtrs ar grozu un gredzenu

Piemērots ENT2212.

Art. No. 371201
Cena bez PVN WEB-Shop
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji 
Filtri

Papīra filtrs Papīra filtrs

Papīra filtrs

Poliestera filtrs
Ø 300x230mm

Poliestera filtrs
Ø 410x330mm

Papīra filtrs

Poliestera filtrs
Ø 440x340mm

Poliestera filtrs
Ø 300x190mm



Filtrs mitrai lietošanai

Piemērots ENT3512.

Art. No. 642300
Cena bez PVN WEB-Shop

Kārtridža filtrs

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, 
SNT6324-S un SNT6333.

Art. No. 002852
Cena bez PVN WEB-Shop

Kārtridža filtrs

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, 
SNT6324-S un SNT6333.

Art. No. 606100
Cena bez PVN WEB-Shop

Kārtridža filtrs

Piemērots ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, ENT9023-S, 
SNT6324-S un SNT6333.

Art. No. 289300
Cena bez PVN WEB-Shop

Vāciņš ar skrūvi filtra noslēgšanai 

Piemērots SNT6324-S, SNT6333-S, ENT7224-S un ENT7233-S.

Art. No. 02855
Cena bez PVN WEB-Shop
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Mitrie un sausie putekļu sūcēji
Filtri

Filtrs mitrai lietošanai
Ø 250mm

Kārtridža papīra filtrs
175x145x163mm

Kātridža poliestera filtrs
175x145x163mm

Kārtridža filtrs ar 
metāla sietu
175x145x163mm

Filtra noslēgšanas 
vāciņš



54

Noteikumi un nosacījumi
Cienījamais klient!

Minimālā pasūtījuma vērtība

Pasūtīšanas process

Piegādes nosacījumi

Preču atgriežšana sūdzību gadījumā

Informācija šajā cenrādī ir rūpīgi sagatavota un pārbaudīta. 
Neskatoties uz to, kļūdas un nepareizas druka ir iespējama, it īpaši tehniskas izmaiņas 
mūsu produktu izstrādē un uzlabošanā. 
 
Mūsu lietošanas instrukcijām ir izšķiroša nozīme pareizai un drošai ierīču darbībai. 
Tālākpārdevējiem ir pienākums nosūtīt šos norādījumus.

Lūdzu ņemiet vērā, minimālā pasūtījuma vērtība ir 100,00 € (interneta veikala pasūtījumiem 75,00 €).

Papildu piegādes izmaksas:  
Uz visām cenām attiecas transporta apdrošināšana.

Preces atgriešana sūdzību gadījumā tiks pieņemta un apstrādāta tikai ar aizpildītu RMA veidlapu. Gadījumā, ja 
prece atgriezta atpakaļ bez RMA veidlapas un bez rakstiskas piekrišanas, preces pieņemšana tiek atteikta. 
 
RMA veidlapu un papildu informāciju var atrast vietnē www.ehrle.com

Lai veiktu pasūtījumu, nosūtiet mums pasūtījumu pa e-pastu, zvaniet vai pasūtiet, izmantojot mūsu interneta veikalu. 
Pasūtot pa epastu, vai telefonu,  mēs varam apstrādāt un nosūtīt pasūtījumu tikai pēc jūsu apstiprinājuma, lai izvairītos no  
kļūdainas piegādes un apstrādātu piegādi pēc iespējas vienkāršāk un ātrāk. 
Pasūtot mūsu interneta veikalā, nav nepieciešama papildus pasūtījuma apstiprināšana. 

Maksājuma nosacījumi

Cenrāža derīgums

Noteikumi un nosacījumi

14 dienu laikā.

Cenrādis ir spēkā pasūtījumiem no 2022. gada 1. aprīlis un ir spēkā līdz parādās jauns cenrādis. 
Tādējādi visi iepriekšējie cenrāži zaudē spēku.

Mūsu vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir atrodami vietnē: 
 
https://www.ehrle.com/allgemein/agb/agb/ 
 
Katalogā iekļautie produkti atbilst jaunākajiem sasniegumiem. Produkta attēli var atšķirties no 
piegādātā produkta, attēliem ir ilustratīva nozīme. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas katalogā.
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Interneta veikals
Mūsu interneta veikalam varat piekļūt, izmantojot mūsu vietni www.ehrle.com 
Jūs varat reģistrēties vai apskatīt to kā viesis, lai atrastu nepeciešamās preces artikulu.

Jūs neatradāt meklēto produktu? Vai jums ir problēmas ar jūsu pašreizējo ierīci? Nekādu problēmu! 
Mūsu pārdošanas un apkalpošanas komanda ir pieejama jums lai palīdzētu un sniegtu papildu informāciju. 
Vienkārši nosūtiet mums e-pastu vai piezvaniet. 
Mūsu darbinieki būs jūsu rīcībā, lai atrastu jums vēlamo produktu vai atrisinātu jūsu tehnisko problēmu.

Phone.: +49 7303 / 1600-0
Fax:   +49 7303 / 1600-600
E-Mail: info@ehrle.com
www.ehrle.com

Opening hours:

Sals Department    Technical Department
Mo - Do: 8:00 Uhr - 16:00 Uhr   Mo - Do: 8:00 Uhr - 15:45 Uhr
Fr:   8:00 Uhr - 13:30 Uhr   Fr:   8:00 Uhr - 12:00 Uhr

Produkts nav atrasts vai problēmas ar pašreizējo iekārtu?



EHRLE GmbH 
Industriestraße 3              Telefon +49  7303-1600-0          Email      info@ehrle.com
D-89165 Dietenheim              Fax       +49  7303-1600-600                Internet www.ehrle.com

Pilnvarotais dīleris:


