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ALCON Grinta
Typ15/200,
17/200
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V.g. vänd!

ALCON Bensindrivna högtrycksaggregat
är självsugande.

ALCON Bensindrivna högtrycksaggregat
har steglöst reglerbart tryck 10-200 bar.

ALCON Bensindrivna högtrycksaggregat
är speciellt servicevänliga.
Kontroll och ev. påfyllning av olja
är det enda nödvändiga underhållet.

ALCON typ Grinta är självsugande och
speciellt lämplig vid rengöring av bilar,
fasader, båtar, bryggor etc.

ALCON Jet Cleaner
Typ 8/70
ALCON typ Jet Cleaner är en bensindriven
högtryckstvätt med god kapacitet och
ändamålsenlig design.

ALCON typ Jet Cleaner är komplett med
avlastningsventil och injektor. Steglöst
reglerbart tryck och kemikaliedosering.

ALCON typ Jet Cleaner är självsugande och
speciellt lämlig vid renöring av bilar, motor-
cyklar, båtar mm.
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  Typ Tryck         Vattenmängd   Temp Motor Vikt Dimension

bar lit/min   °C Hp kg mm

  Jetcleaner   70 8 max 60° 4 20 480x400x400

  Grinta 15/200 200 15 max 60° 11 69 950x650x730

  Grinta 17/200 200 17 max 60° 13 69 950x650x730

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varie-
rande arbetstryck, vattenmängd och vattentemperatur.

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

Pump Oljebadssmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av
korrosionsbeständigt material och rostfritt stål. Speciellt
servicevänlig – kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt
taget det enda nödvändiga underhållet.

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

Kemikalier Maskinerna kan användas tillsammans med ett de flesta
rengöringsmedel. Kemikalierna injiceras i vattnet efter pumpen.
Fabrikanten förbihåller sig rätten att godkänna kemikaliet innan
det används i maskinen.

Slangar Armerad högtrycksslang med stor säkerhetsmarginal.

Spolhandtag Högisolerad munstycksventil med s.k. ”död-mans-grepp”.

Tryckreglering Trycket regleras steglöst vid pumpen. Även kemikaliet regleras
steglöst.

Chassi Stål, pulverlackerat.

Standardutrustning 8 m armerad högtrycksslang.
Spolhandtag med strålrör

Tilläggsutrustning Komplett sugledning, lg = 3m, med sugsil och backventil.

Tekniska data:




