ПРИЛОЖЕНИЕ
Водоструйка 500 бара, 1320 л/ч
CIMEX Super Jet 500 - Предназначена за
почистване
в
индустрията
и
промишлеността,
морския
и
строителния сектор, циментови заводи,
минната индустрия и други.
Благодарение на високото си
работно
налягане
(500
бара)
водоструйката отстранява с лекота тежки
замърсявания от различни повърхности,
включително резервоари, тръби, подове
и стени.
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1. ТРИФАЗНА
Работно напрежение - 380-400 V / 50 Hz .

2. НИСКООБОРОТЕН ДВИГАТЕЛ
1480 об./мин. с вградена термозащита.

3. ДЪЛЪГ МАРКУЧ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
15 метра.

4. ПИСТОЛЕТ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
Снабден с удобна ръкохватка.

5. 2БР. ДЮЗИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
За точкова струя и тип метла

6. ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА

С месингова цилиндрова глава и керамични бутала.
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7. ТРИБУТАЛНА ПОМПА

S D - 0 8 / 2 0 2 0 - S U P E R JE T 5 0 0

Улеснява преноса и позволява мобилност дори само от един
оператор.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА SUPER
JET500
Мощност

22 kW

Налягане

500 bar

Воден дебит

1320 l / h

Обороти на двигателя

1380 rpm/min

Дължина на маркуча

15 m

Вид Помпа

Трибунална с керамични
бутала

SUPER
JET 500

ПРОФЕСИОНАЛНА
ВОДОСТРУЙКА
ТРИФАЗНА
Благодарение на високото си работно налягане
(500 бара) водоструйката отстранява с лекота тежки
замърсявания
от
различни
повърхности,
включително резервоари, тръби, подове и стени.
Тази индустриална водоструйка може да се
справи с премахването на тежки неразтворими във
вода мръсотии, напукани бои, ръжда от палубите и
корпусите на плавателни съдове, метални
конструкции.

•

Водоструйка

•

Маркуч за високо налягане 10 м.

•

Пистолет за виско налягане

•

К-кт 4 дюзи: Точкова струя, Струя тип метла
15*, Струя тип метла 40*, Дюза за препарат

•

Шлаух за засмукване на почистващ препарат

•

Шаси с транспортни колела

•

Гаранционна карта + Ръководство

Освен това, CIMEX Super Jet 500 може да
премахне боя, латекс, емулсии и етикети от
контейнери, както и да почисти камиони за превоз
на готови смеси и помпи от свежи бетонни
отлагания.
Освен стандартните приложения, водоструйката
може да се използва за премахване на повърхностно
напукан стар бетон, битумни изолации.
Задвижването на водоструйката се осъществява
от ниско оборотен трифазен двигател с въздушно
охлаждане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ПРИСТАВКА ЗА
ПОДОВЕ

ПРИСТАВКА
ЗА ПОДОВЕ С
КОЛЕЛА
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ОКОМПЛЕКТОВКА
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Благодарение на комбинацията от високо
налягане (500 bar) и голям воден дебит 1320 л/ч.
водоструйката премахва бързо и ефективно
наслагвания от глина, бетоновите остатъци от
машини, вериги, смесителни валове и съдове на
миксиращи и пресоващи машини.

