
Máquina de lavar potente de 
alta pressão com desenrolador 
de mangueira para trabalhos de 
limpeza moderados e intensivos.

Trabalho confortável através 
de arrumação simples da 
mangueira de alta pressão
O desenrolador de mangueira 
integrado permite uma arrumação 
fácil da mangueira e reduz o risco de 
acidentes.

Regulação progressiva da 
pressão/caudal de água
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de água aos trabalhos de limpeza.

Longa durabilidade e 
diminuição do consumo
A máquina desliga automaticamente 
quando o trabalho é interrompido.  
Alivia a pressão dos componentes 
durante a paragem, prolonga a vida útil 
da bomba e poupa energia.

Substituição rápida e simples, 
assim como uma dosagem 
precisa do detergente de 
limpeza
A válvula doseadora permite a 
regulação da concentração desejada   
O tubo integrado de aspiração do 
detergente de limpeza adapta-se a 
todos os recipientes de detergente de 
limpeza.

Para um trabalho cómodo sem 
fadiga
Lança ergonómica de fácil utilização.

Encaixe rápido dos acessórios e 
enrolamento do cabo
Facilita o armazenamento e poupa 
tempo na procura dos acessórios e 
cabo elétrico.

2 anos de garantia contra 
defeitos de fabrico e material
Exceto danos provocados por 
uso indevido, sobrecarga ou não 
cumprimento das instruções de 
utilização.

Art.-Nr. 0701 163 0
Qt./Emb. 1
Tensão nominal ����9�$&
Potência 2,7 kW
Pressão máxima 185 bar
Pressão de trabalho 150 bar
Caudal de água min./máx. ������O�K
Comprimento da mangueira 15 m
Dimensões 360 x 375 x 925 mm
Peso da máquina 30,8 kg
Comprimento do cabo 4 m

Incluído no Art.-Nr. Descrição Art.-Nr. Qt.

0701 163 0

Bico rotativo 0701 160 005 1
União para mangueira 0701 160 006 1
Lança de aço 0701 161 100 1
Pistola manual 0701 161 140 1
Mangueira alta pressão 0701 163 115 1
Bico com três pontos 0701 163 130 1

Fornecido em caixa de cartão

MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO HDR 185 POWER 
PLUS
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05 09 0075

Produtos complementares Art.-Nr.
Óleo para máquina HDR 0707 160 317


