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Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

MC 3C är utvecklad till rengöringsuppgifter med låg intensitet och perfekt
till mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m. MC
3C är lämplig till vanlig, lätt rengöring 1-2 timmar dagligen.
MC 3C är utrustad med en lång rad nya och användarvänliga funktioner,
som medverkar till att göra användarupplevelsen ännu bättre.

• Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och
under transport

• Ett viktigt element är den nya skumutrustningen, som är ett enkelt och
ekonomiskt sätt att påföra rengöringsmedel, när det behövs.
Skumutrustningen genererar ett tjockt lager med skum, som sitter kvar
på ytan - det ökar rengöringseffekten. Tvätten har ingen intern injektor
till rengöringsmedel. Det minskar energiförlusten och ger ökat
munstyckstryck och ökad rengöringseffekt

• Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln

Ökad rengöringseffekt och ökat munstyckstryck reducerar tidsåtgången
för rengöringen med 15-20 %. Det bidrar till att minska driftskostnaderna -
färre arbetstimmar, lägre strömförbrukning, lägre vattenförbrukning ...

Servicevänligt system ger användaren möjlighet att hålla koll på oljenivån och därmed skydda pumpen. Den lätta åtkomsten och det servicevänliga
konceptet minskar tidsåtgången för service och reducerar därmed underhållskostnaderna under hela tvättens livslängd.

• Motorpumpenhet i hög kvalitet med 2800 varv/min.
• Arbetstryck på upp till 170 bar
• Vattenmängd på upp till 820 l/tim
• Mässingtoppstycke och kolvar i rostfritt stål
• Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion
• Avtagbar kåpa ger enkel åtkomst till pumpen
• Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
• Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln
• Robust design med 250 mm stora hjul underlättar transporten på ojämnt underlag och i trappor
• Handtag i aluminium

Mobila högtryckstvättar MC 3C


