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Myjka ci nieniowa Nilfisk-ALTO NEPTUN 4-55 FA

Ci nienie robocze                    bar/MPa 200/20
Wydatek wody Q max / Q IEC           l/h 1050/960
Wydatek wody min.                         l/h 400
Max. temp. pod czenia wody oC 40
Temperatura podgrzewu (woda/para)

oC 90/150
Pod czenie                                      kW 5,5
Pr d                                      V/~/Hz/A 400/3/50/14.3
Typ pompy                            3-t okowa NA5H

oki CERAMICZNE
Obroty pompy                         Obr/min 1450
Zbiornik na paliwo                             l 15
Zu ycie paliwa                     (∆T=45°C) 5,2

no                                        dB(A) 75
Miejsce na rodki myj ce 10
Ci ar                                                 kg 141

 x szer x wys                                mm 1053x685x760
Przewód elektryczny   m 5

 wys. ci nienia      m 10/DN8
Wyposa enie standardowe
Pistolet ERGO 2000 •
Lanca ERGO •



Czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy         Wysoka si a grzewcza przy pe nym wydatku
wody

Bardzo wygodny dla serwisu - dotyczy przegl dów

         Zmi kczacz wody
Miejsce na zbiornik chemii

 P yn antyzamar aniowy

Cena katalogowa netto urz dzenia 12,010,-
 nr. Katalogowy 107146614 Zadzwo  zapytaj o cen  w PROMOCJI



Zalety:

• Kocio  EcoPower, niskie zu ycie paliwa z wysok  wydajno ci  grzewcz  >92%, niski poziom zanieczyszcze

• Silent Power, 1450 obr/min., silnik 4-biegunowy zdecydowanie redukuje poziom ha asu w porównaniu z silnikiem
2  biegunowym przed a czas pracy i ywotno  pompy Nowa pompa NA5H z ceramicznymi t okami.

• Quick Service, minimalne koszty przy maksymalnej atwo ci serwisowania, Redukcja czasu serwisu do 25%

Nowy pistolet ERGO 2000

• Ergo System, oferuje maksymaln atwo  obs ugi pistoletu, lancy, dyszy i po cze .
Zdecydowanie wp ywa na atwo  monta u i wymian  akcesoriów.

Linia Nilfisk-ALTO NEPTUNE jest przeznaczona do prac w motoryzacji, przemy le i rolnictwie.
Nasze kompaktowe urz dzenia gwarantuj  Klientowi maximum korzy ci.
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