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Дизелова водоструйка със студена вода  Kаrcher HD 9/23 De 1.187-907.0 - 7400 W

Дизелова водоструйка със студена вода  Kаrcher HD 9/23 De 1.187-907.0 - 7400 W
 - Оборудвана с дизелов двигател Yanmar L 100 водоструйката HD 9/23 G работи независимо от електрически
връзки.
- Разработена за най-добри почистващи резултати - благодарение на налягане на водата от 230 bar - и защитен
от много стабилна основна рама, уредът е изключително убедителен също и при екстремни условия.
- Ергономичната конструкция предлага максимална мобилност, също и при неравности.
- Защитените от повреда колела, успешната концепция на обслужването и различните възможности за
съхранение на принадлежностите увеличават комфорта, също както и пистолетът EASY!Force за високо налягане,
който използва силата на отката на струята, за да намали до нула силата за задържане на пистолета от
потребителя, както и бързите връзки EASY!Lock, с които поставянето и отстраняването на принадлежности се
извършва 5 пъти по-бързо на ръка в сравнение с обичайните винтови съединения.
- Мощната помпа позволява черпене на вода от езера или блата. Тя е защитена от голям воден филтър и
термовентил, който предотвратява прегряването в циркулационен режим.
- За HD 9/23 G се предлагат допълнително основна рама с формата на клетка с халки за товарене с кран, както и
комплект макара с маркуч.
 Параметри:
- Дебитно количество: 1000 л/ч 
- Температура на постъпващата вода: 60 С 
- Максимално налягане: 230 bar 
- Вид на двигателя: Yanmar L 100 / дизел
- Размери (Д х Ш х В): 870 x 725 x 1170 мм 
- Аксесоари: Ръчен пистолет, EASY!Force Advanced, маркуч за високо налягане - 15, струйна тръба - 1050, Power
дюза, безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата, електростратер, Servo Control, дизел
- Тегло: 108 кг
 Гаранция на физически лица: 2 години
Гаранция за юридически лица: 1 година
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 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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