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Højtryksrenserpumper  med  hydraulikmotor

3/8  BSP  hanTryk  gevind

JA

16  kg

220  mm

gear  gruppe  2Hydraulisk  motor

Sugefilter JA

140  -  210  BarTrykstang

3/8  BSP  han

300  mm

12  kg

30  l/min

JA

filtreret  vandPumpbar  væske

JA

300  mm

Højde

140  -  210  Bar

JA

JA

Flow  L/min

27  l/min

30  l/min

Længde

efter  anmodning

3/8  BSP  han

15  l/minVandgennemstrømning

Trykmåler

Rygpres

filtreret  vand

240  mm

17  Bar17  Bar

JA

JAKemisk  injektor

140  -  210  Bar

45  l/min

240  mm

290  mm

filtreret  vand

200  barVandtryk

gear  gruppe  2

efter  anmodning

JA

260  mm

540  mm

JAEjektor  af  bypass-vand

gear  gruppe  2

JA

17  Bar

540  mm

200  bar

efter  anmodning

30  l/min

150  bar

15  kgVægt  med  base

Ideelt  flow  L/min

Bredde

JA

•  Stilhed,  ingen  vibrationer,  
lavt  vedligeholdelsesbehov

•  Kemikalieinjektor  til  opsugning  af  
opløsningsmidler,  sæber  og  additiv,  
fås  på  forespørgsel

THY  2715

•  Kompakt  dimension  muliggør  nem  
installation  ombord  på  maskiner

•  Med  "canal  jet"  tilbehør  kan  blokere  
blokerede  kanaler,  kloakker,  afløbsrør  
osv.

THY  4520
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Hydraulisk  funktion  er  implicit  sikkerhed,  ingen  strøm  betyder  ingen  mulighed  for  elektrisk  stød.  Standard  hydraulikmotor  uden  regler.  
Hydraulikmotor  med  præreguleret  patron  fra  fabrikken  til  kontrol  af  olieflow/hastighed.  Patronen  kan  ikke  justeres  dette  for  at  forhindre  forkerte  
reguleringer  af  selve  patronen.  Hydraulikmotor  med  justerbar  styring  af:  maksimal  flow/hastighed  og  tryk,  med  elektrisk  magnetventil  12V  eller  
24V  for  at  stoppe  pumpens  rotation,  når  aftrækkeren  til  vandpistolen  slippes

Professionelle  højtryksrenserpumper  drevet  af  gearhydraulikmotor  fås  i  forskellige  konfigurationer.  Roterende  vandpumpedel  med  tre  
keramiske  stempler  for  så  sikker  som  lang  pålidelig  service.

Robust  og  utrolig  kraftfuld  er  ideelle  brugt  fra  det  hydrauliske  kredsløb  af  lastbiler,  betonpumper,  
gadefejere,  fiskerbåde  og  forskellige  køretøjer.

MOTOR  A  udstyret  med  regulering  af  flow/hastighed  og  kun  med  ON/OFF  hydraulisk  aktivering.

MOTOR  B  med  ON/OFF  aktivering  af  en  integreret  magnetkontakt,  takket  være  den  
elektriske  aktivering  kan  motorrotationen  startes/stoppes  af  en  elektrisk  styring.

Sprinklerpumperne  kan  leveres  med  to  typer  hydraulikmotorer.

Højtryksrenserpumper  med  hydraulikmotor
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