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DVOJNÁSOBNÝ PRŮTOK VODY  
DVAKRÁT RYCHLEJŠÍ A ÚČINĚJŠÍ



 

ZVYŠTE VÝKON,  
ŠETŘTE VÁŠ ČAS.

ZVÝŠTE VÝKON,  
ŠETRITE VÁŠ ČAS.

  

Náš DUALTECH SYSTÉM je paten-
tovaná inovace, která přináší mycí
výkon dvou motorů čerpadla, 
kdykoli potřebujete vyšší výkon a 
účinnost čištění. Kombinovaná 
rychlost průtoku vody zvyšuje 
účinnost mytí, které je silnější a 
intezivnější a následně také dobu 
potřebnou na čištění. 
Aktivujte program „I“ a vysokotla-
ký čisticí stroj použijte pro čistění 
kol, motocyklů, vozidel nebo pro 
oplachování a mytí zahradního 
nábytku , oplocení, slunečních clon. 
Program „I“ jednoduše používejte 
pro odstranění lehkých nečistot.  
Přepněte na program „II“ pro 
čištění nejnáročnějších skvrn a 
nečistot z kamenných nebo cemen-
tových podlah, cihlových zdí, fasád, 
střech nebo využijte sílu stroje pro 
stavební aplikace.

Náš DUALTECH SYSTÉM je paten-
tovaná inovácia, ktorá prináša
umývací výkon dvoch motorov
čerpadla, vždy keď potrebujete
vyšší výkon a účinnosť čistenia.
Kombinovaná rýchlosť prietoku
vody zvyšuje účinnosť umývania,
ktoré je silnejšie a intezivnejšie a
následne tiež dobu potrebnú na
čistenie. Aktivujte program "I" a
čistiaci stroj použite pre čistenie
kolies, motocyklov, vozidiel alebo
pre oplachovanie a umývanie
záhradného nábytku, oplotenie,
slnečných clôn. Program "I" použí-
vajte pre odstránenie ľahkých
nečistôt. Prepnite na program "II"
pre čistenie najnáročnejších škvŕn a
nečistôt z kamenných alebo
cementových podláh, tehlových
stien, fasád, striech alebo využite
silu stroja pre stavebné aplikácie.

DVOJITÝ VODNÍ PAPRSEK, POLO-
VIČNÍ ČAS NA ČIŠTĚNÍ DÍKY 
SYSTÉMU DVOJÍTÉ VYSOKOTLA-
KÉ TRYSKY. 
Součástí vysokotlakého čisticího 
stroje je výkonné příslušenství Twin 
Flow, které Vám ušetří Váš čas, 
díky zvýšenému výkonu. Ideální 
pro větší plochy. Stvořeno pro 
efektivní mytí betonu, zdí, podlah, 
bazénů a dalších náročných aplika-
cí. 

DVOJITÝ VODNÝ LÚČ, POLOVIČ-
NÝ ČAS NA ČISTENIE VĎAKA
SYSTÉMU DVOJITEJ VYSOKO- 
TLAKEJ TRYSKY.
Súčasťou vysokotlakového
čistiaceho stroja je výkonné príslu-
šenstvo Twin Flow, ktoré Vám 
ušetrí Váš čas vďaka zvýšenému
výkonu. Ideálne pre väčšie plochy.
Vyrobený pre efektívne umývanie
betónu, stien, podláh, bazénov a
ďalších náročných aplikácií.



DVOJNÁSOBNÝ PRŮTOK,  
DVAKRÁT RYHLEJŠÍ A UČINNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ.

DVOJNÁSOBNÝ PRIETOK,  
DVAKRÁT RÝCHLEJŠIE A ÚČINNEJŠIE ČISTENIE.

PROGRAM I - SLABÉ ZNEČIŠTĚNÍ

PROGRAM II - RYCHLÉ MYTÍ, SILNÉ NEČISTOTY

DVOJITÁ TRYSKA

MODEL 
MODEL KÓD bar l/h kW Hz V kg

BXPW2500DTS 14795 150 810 2.5 50-60 220-240~ 18.1 kg

BXPW2700DTS 14835 160 850 2.7 50-60 220-240~ 18.8 kg

TECHNICKÁ DATA



DVOJITÝ VODNÍ PAPRSEK, POLO-
VIČNÍ ČAS NA ČIŠTĚNÍ DÍKY 
SYSTÉMU DVOJÍTÉ VYSOKOTLA-
KÉ TRYSKY. 
Součástí vysokotlakého čisticího 
stroje je výkonné příslušenství Twin 
Flow, které Vám ušetří Váš čas, 
díky zvýšenému výkonu. Ideální 
pro větší plochy. Stvořeno pro 
efektivní mytí betonu, zdí, podlah, 
bazénů a dalších náročných aplika-
cí. 

DVOJITÝ VODNÝ LÚČ, POLOVIČ-
NÝ ČAS NA ČISTENIE VĎAKA
SYSTÉMU DVOJITEJ VYSOKO- 
TLAKEJ TRYSKY.
Súčasťou vysokotlakového
čistiaceho stroja je výkonné príslu-
šenstvo Twin Flow, ktoré Vám 
ušetrí Váš čas vďaka zvýšenému
výkonu. Ideálne pre väčšie plochy.
Vyrobený pre efektívne umývanie
betónu, stien, podláh, bazénov a
ďalších náročných aplikácií.
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