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jako motorový mechanismus vysoce účinnou turbínovou technologii. Jeho rychlost otáčení
může dosáhnout max. 8000 otáček za minutu. Kromě toho lze difuzér nastavit, aby řídil
počet otáček rotační sady. Nastavením rychlosti otáčení lze dosáhnout různých výsledků
čištění. Aby bylo možno životní cyklus rotační sady výrazně prodloužit, je vybavena
valivými ložisky, takže se mezi vnější kovovou postřikovací trubkou a difuzérem
nenacházejí žádné kontaktní body. Díky tomu nemůže dojít k prasknutí ani poškození
difuzéru, když se rotační sada točí.

Nastavitelná rychlost otáčení 1000 až 8000 otáček/min
Výkonná rotační metoda díky turbomotoru s valivými ložisky.
Silné a robustní mechanické provedení.
Kreativní a ovladatelná metoda rychlosti otáčení.
Multifunkční systém: Pro odstraňování prachu a nečistot je možné jak čištění za mokra, tak
i čištění za sucha. Prostor motoru, kola, koberce, přístrojové desky, plasty, čalounění.
Snadné čištění trysky a rotační sady.

Technické údaje	
Tlak vzduchu: 5,0 až 7,0 barů
Doporučený tlak vzduchu: 6,2 baru
Rozsah rychlosti otáčení: 1000 až 8000 otáček/min
Spotřeba vzduchu: 98 l/min (6,2 baru)
Spotřeba kapaliny: 0 až 160 ccm/min (6,2 baru)
Průměr částic: 1 až 5 µ
Obsah kapaliny: 1 l
Čistič: Neutrální, mísitelný s vodou

Areas of use
-

Recommendations for use
-
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be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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