peto

Vysokotlaký agregát PETO HCA
je určen především pro hasicí a

vysokotlaké agregáty

čisticí práce ve městech, obcích
a volné přírodě bez potřeby
zdroje elektrické energie díky
osazení agregátu benzínovým
motorem.

Vysokotlaký hasicí a čisticí agregát PETO HCA - 90 / 23 - B
Použití:

Přednosti:

Hašení požárů:
-- bytů v panelových domech
-- bytových jader
-- sklepů
-- motorových vozidel
-- ropných produktů
-- lesních a křovinatých porostů

-----

nezávislost na zdroji elektrické energie
nízká hmotnost a vnější rozměry umožňující převoz i v automobilu typu COMBI
vysoká účinnost hašení při nízké spotřebě vody
snadná manipulace i ve ztížených podmínkách (hašení ve výškách a malých prostorech, v nepřehledném a
členitém terénu)
-- možnost využití i pro veškeré mycí práce
-- možnost dodání doplňkového příslušenství pro další rozšíření aplikací
-- nářadí pro obsluhu a přípojky vhodných přívodních hadic jsou v základní sestavě agregátu

Čištění:
-- vnějších povrchů (motorová vozidla,
stavební objekty, vozovky, střechy, atd.)
-- odpadních a kanalizačních potrubí
Další použití:
-- zalévání vegetace
-- nanášení čisticích a desinfekčních
prostředků
-- mokré pískování

Příslušenství v základní sestavě:

Doplňkové příslušenství:

-- vysokotlaká pistole s nástavcem 700 mm a tryskou s možností regulace tvaru paprsku a
přepnutí na nízký (nulový) tlak
-- ručně poháněný navíjecí buben vysokotlaké hadice včetně zajišťovací brzdy
-- 40 m vysokotlaké hadice
-- čisticí kanalizační tryska („krtek“)
-- sada nářadí
-- adaptéry pro připojení přívodní hadice (3/4“, 1“, D 25)

-------

rotační tryska s vysokou účinností pro čištění vnějších ploch
rotační tryska pro čištění potrubí a kanalizací
sada pro mokré pískování
zpěňovací nástavec se zásobní nádržkou
vysokotlaká hadice v délce dle požadavku (max. 80 m)
navíjecí buben odpovídající délce vysokotlaké hadice

Parametry

Vladimíra Tomečková - TOMOZ
Dolní Bečva 467
756 55
1.00.02.08.2009 / T-U-P007.00.T.PET

Tel.: +420 571 647 372
+420 602 738 226
Fax: +420 571 647 372

info@tomoz.cz
http://www.tomoz.cz

Max. pracovní tlak:

90 bar

Max. průtok:		

23 l/min

Výkon motoru:		

4,5 kW

Hmotnost:		

49 kg

Vnější rozměry:		

830 x 630 x 755 mm

