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Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe 

Akcesoria dodatkowe:

• Bęben na wąż z hamulcem  
   (bez węża) kod 3.697.0044
• Na zamówienie modele  
   ze zbiornikiem opadowym/ 
   urządzeniem odkamieniającym 
• Odkamieniacz LC-PRECAL 
   (pcs. 4 x 5 lt.)  kod 3.697.0044

• Pionowy palnik 
   z wężownicą o wysokiej  
   wydajności termalnej.
• Regulator temperatury 
• Zawór bezpieczeństwa
• Wskaźnik niskiego stanu 
   paliwa.

Solidna rama

• Dodatkowy silnik 
   na spalanie.

LKX XP
(jednofazowy)  

Uchwyt na lance/pistolet

Panel z analogową regulacją 

NPX 1211 XP NPX 1511 XP NPX 1813 XP

kod 8.620.0601 8.620.0602 8.620.0603
ciśnienie robocze/max. 30÷120 bar (max150 bar) 30÷150 bar 30÷180 bar
ciśnienie robocze/max. 435÷1450 psi (max 1740) 435÷2175 psi 435÷2610 psi
wydatek wody 330÷660 l/h 330÷660 l/h 400÷780 l/h
wydatek wody 1.71÷3.43 GPM 1.71÷3.43 GPM 1.76÷3.43 GPM
moc 3200W - 230V~50Hz 4000W - 400V~50Hz 6300W - 400V~50Hz
obroty silnika 2800 RPM 2800 RPM 2800 RPM
poj. na ropę i detergent 18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal 18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal 18/3,0 l. - 4.76/0.79 gal
max. temp. na wejściu/wlocie 40 °C / 140 °C 40 °C / 140 °C 40 °C / 140 °C
zużycie paliwa/wydajność ciepła 3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW 3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW 3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW
wymiary urządzenia 94x65x90 cm 94x65x90 cm 94x65x90 cm
waga 97 kg /213.4 lbs 98 kg /215.6 lbs 99 Kg /217.8 lbs

LKX 1310 XP

kod 8.621.0901
ciśnienie robocze/max. 30÷110 bar (max150 bar)
ciśnienie robocze/max. 435÷1595 psi (max2175)
wydatek wody 330÷660 l/h
wydatek wody 1.45÷2.91 GPM
moc 3000W - 230V~50Hz
obroty silnika 1450 RPM
pojemnik na ropę i detergent 18/3,0 l.-4.8/0.79 gal
max. temp. na wejściu/wlocie 40 °C / 140 °C
zużycie paliwa/wydajność ciepła 3,78 l/h - 1 gal/h / 42 kW
wymiary urządzenia 94x65x90 cm
waga 104 Kg /228.8 lbs
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Wyposażenie 
standardowe:

• Pistolet z obrotowym złączem 
• Lanca z uchwytem dyszy
• Przewód zasilania 5 m
• Wąż wysokociśnieniowy 10 m

700 mm 400 mm

BX4 11-150

Ergonomiczny uchwyt
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