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Nowa myjka wysokociśnieniowa dla samochodowych pomp do betonu
Drodzy Państwo,
Coraz więcej i więcej klientów używa wysokociśnieniowych myjek (myjki-HP) do
czyszczenia samochodowych pomp do betonu na boku po skończonej pracy. Zaletami
opcjonalnej dostępnej myjki Hp są:
szybsze i bardziej efektywne czyszczenie pompy do betonu (zaoszczędzony czas)
mniejsza ilość zużytej wody (oszczędzanie wody)
Myjki Hp zainstalowane przez SCHWING w przeszłości nie spełniały wymagań określonych
w zakresie eksploatacji, bezpieczeństwa i stabilności pracy.
Z tego powodu, wszystkie samochodowe pompy do betonu (modele od S20 do S61 SX)
dla których ta opcja jest wybrana zostaną wyposażone w nowe myjki-HP od 1 Lipca 2014
roku. (data otrzymania zamówienia).
Nowe myjki-HP posiadają nową jednostkę pompującą (patrz zdjęcie) i nową lancę
czyszczącą. Automatyczny bęben zwijania węża z 14 metrowym wężem dostępny do tej
pory tylko jako opcja, teraz jest w zestawie z myjką-HP. Inne warianty ( 10 m i 20 m) nie są
już dłużej dostępne.
Jednostka pompującą
nowej myjki
wysokociśnieniowej.
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Zalety nowej myjki wysokociśnieniowej
Niezwykle wytrzymała, wypróbowana i przetestowana pod względem długiej
żywotności nawet w ciężkich warunkach na budowach.
Lżejsza i krótsza lanca sprawia że obsługa i czyszczenie są łatwiejsze i
wygodniejsze.
Na wyposażeniu standardowym automatyczny bęben zwijania węża zapewnia wysoki
komfort pracy i krótki czas mycia.
Dodatkowo zawór spustowy na linii ssącej dla optymalnej ochrony zimą.
Nowa myjka wysokociśnieniowa będzie również dostępna dla betonomieszarek (FBP) w
przyszłym czasie. Zostaniesz o tym poinformowany w odpowiednim czasie przez
QuickNews.
Modernizacja ( i konwersja) nowej myjki wysokociśnieniowej także jest możliwa (numer
części dla zestawu modernizacji/doposażenia wynosi 98381854).

Dane techniczne
Ciśnienie wpdy na lancy czyszczącej: 160 bar
Lanca czyszcząca z wbudowanym załączem obrotowym węża
Waga lancy czyszczącej : 0.9 kg
Maksymalna wydajność pompy : 13 l/min.

Zdjecia
Nowa Lanca czyszcząca (używana we wszystkich zamówieniach od 01.07.2014)

Stara Lanca czyszcząca
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(używana we wszystkich zamówieniach do 30.06.2014)

039_QN Sprzedaż_06/2014

Quick News – Sprzedaż –
Automatyczny bęben zwijania
(Zdjęcie bez zamocowanej lancy)
dodawany do zamówienia
Przy wybraniu opcji “Myjka-Hp”
zawiera 14 m wąż

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oddziałami SCHWING
Wasz zespół SCHWING/Stetter
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