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V.g. vänd!

Blue Time är en verkligt lätt (11 kg)
högtryckstvätt i smäcker design.
Utrustad med draghandtag och hjul.
Blue Time har en kapacitet på 7 lit/min
och 90 bar.
Maximal ingående vattentemperatur
+60°C.

Standardutrustning
7 m armerad högtrycksslang med
skruvkoppling.
Munstycksventil med ”död-mans-grepp”
2,5 m elkabel.

är ett kraftigt aggregat uppbyggt på
hög kvalitet såsom keramiska kolvar,
inbyggd kemikalieinjektor, justerbart
tryck upp till 70 bar, varierande
vattenmängd upp till 11 lit/min.
Max ingående vattentemperatur +60°C.

Standardutrustning
8 m armerad högtrycksslang med skruv-
koppling. Munstycksventil med ”död-mans-
grepp.
2,5 m elkabel. Injector med backventil,
sugslang och filter.

ALCON
Högtyckstvätt
Typ 2400-D



TEKNISKA DATA
Arbetstryck 20-70 kg/cm2 20-70 kg/cm2 20-90 kg/cm2

(steglöst reglerbart)
Vattenbehov 2-8 liter/min 2-11 liter/min 2-7 liter/min
Längd 350 mm 400 mm 510 mm
Vikt 19 kg 22 kg 11 kg
Bredd 250 mm 250 mm 230 mm
Höjd 230 mm 230 mm 290 mm
Arbetstemp. max + 60°C max + 60°C max +60°C
Motor 1-fas 230V, 50Hz 1-fas 230V, 50Hz 1-fas 230V, 50Hz
Effekt 1,1 kw (1,5 hk) 1,5 kw (2,0 hk) 1,75 kw (2,4 hk

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

De i maskinen ingående komponenterna
kan beskrivas som följer:
Pump Oljebadssmord 3-cylindrig kolvpump.

Pumpen är tillverkad av korrosions-
beständigt material och rostfritt stål.
Pumpen är självsugande.

Säkerhet Pumpen är försedd med en på fabri-
ken inställd retur- och säkerhets-
ventil.

Kemikalier Maskinen kan användas tillsammans
med ett hittills okänt antal rengörings-
medel. Kemikalierna injiceras i vattnet
efter pumpen.

Högtrycksslang Armerad högtrycksslang för spräng-
tryck 440 kg/cm2. Slangen i plastat
utförande som ej färgar av sig.

Spolhandtag Isolerad munstycksventil med s.k.
dödmansgrepp och enkelt spolrör.
Munstycke med variabel spridnings-
vinkel. Injicering av kemikalier sker
med ett enkelt handgrepp på mun
stycket.

Tryckreglering Tryck, vattenmängd och kemikalier
regleras steglöst på maskinen.

ALCON Typ 2400-D Turbo ALCON Typ Blue Time

Bluetime är en axialkolvpump i korrosions-
beständigt material och rostfria kolvar. Pumpen
är försedd med reur- och säkerhetsventil.

Tvättkemikalierna injiceras vid munstycket.
Spolhandtaget är integrerat med högtrycks-
slangen och har ett variabelt munstycke.

TILLBEHÖR
1. Roterande borste
2. Underspolrör
3. Förlängningsrör

50 alt. 70 cm
4. Våtsandbläster
5. Munstycksventil
6. Skumlance
7. Kärra till 2400-D 8/70 resp. 11/70
8. Rörrensarslang, stålarmerad i valfri längd
a) 3//6” slang med roerande munstycke (max 30)
b) 3/16” slang, fast munstycke med 1 stråle framåt och 6

strålar bakåt (max 30 m)
c) 3/8” slang, fast munstycke med 1 stråle framåt och 3 strålar

bakåt

8.

a)
b)

c)

1.

2.

3.

4.

5.6.

7.




