MC 4M

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa
z zewnętrznym systemem dozowania piany

• Innowacyjny uchwyt
do przechowywania
pistoletu
• Obrotowy hak, dzięki
któremu łatwiej rozwinąć
i zwinąć kabel zasilający.
• Łatwe przechowywanie
2,5-litrowego zbiornika
na detergent

• Solidna, wymienialna
obudowa.

• Widoczny z zewnątrz
wskaźnik poziomu
oleju oraz prosty
system uzupełniania
oleju zapewniają
szybką obsługę i mniej
przestojów.

• Aluminiowy uchwyt
ułatwiający
przenoszenie

•
• Wytrzymałe i duże koła
250 mm ułatwiające
transport i zwrotność
na nierównych
powierzchniach.
• Łatwa aplikacja detergentu
z podwyższoną mocą
czyszczenia dzięki
innowacyjnemu
zewnętrznemu
systemowi
FoamSprayer lepsza efektywność
czyszczenia pianą
w stosunku do
normalnych detergentów
niskociśnieniowych.

MC 4M

Chłodna moc czyszczenia
Szybsze, skuteczniejsze i inteligentne czyszczenie
Teraz możesz ze spokojem szybko uporać się z każdym zadaniem czyszczenia.
Wysokociśnieniowa, zimnowodna myjka MC 4M jest kompaktowa i prosta
w obsłudze. Równocześnie oferuje wysoką moc i wysokie ciśnienie strumienia
wody. Kluczem do efektywnego czyszczenia jest nowy system dozowania
piany FoamSprayer, który skutecznie radzi sobie z lekkimi smarami, tłuszczem
i zabrudzeniami.
Dobry wybór
Przeznaczone do zadań o niskiej intensywności czyszczenia myjki MC 4M
są idealnym narzędziem dla małych i średnich gospodarstw rolnych, firm
budowlanych, czy wypożyczalni samochodów.
Ponadto doskonale sprawdzą się także w małych firmach sprzątających ze
względu na niski poziom hałasu wytwarzanego przez pompę silnika.

Wysoka efektywność i niezawodność
• Zasilany wysokiej jakości pompą silnikową
1450 obr./min.
• Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki
• Ciśnienie robocze do 180 bar
• Przepływ wody do 740 l/h
System dozowania piany
• Unikalny i szybki system dozowania piany
FoamSprayer z oddzielnym zbiornikiem dla
sprawnego i szybkiego czyszczenia
• Pianka detergentowa przywiera do brudu
pracując bardziej efektywnie
• Do 20% wyższe ciśnienie w dyszy dzięki
zewnętrznemu systemowi dozowania piany.

Unikalny, opatentowany uchwyt na pistolet
natryskowy chroni pistolet przed upadkiem na
ziemię zapobiegając zniszczeniu.

Łatwa i bezpieczna obsługa
• Innowacyjny uchwyt chroni pistolet
natryskowy przed uszkodzeniem podczas
przechowywania i transportu
• Obrotowy uchwyt na przewód ułatwia
demontaż i zwijanie przewodu zasilającego
• Solidna konstrukcja z większymi kółkami
250 mm optymalizuje transport po nierównych
nawierzchniach i schodach
Oszczędność czasu, łatwa obsługa
i konserwacja
• Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem
poziomu oleju i funkcją napełniania/
opróżniania
• Łatwe otwieranie i demontaż obudowy
ułatwia dostęp do pompy
Obrotowy uchwyt na przewód czyni zwijanie
i rozwijanie kabla dziecinnie prostym.

Łatwy w użyciu system aplikacji detergentu
Zwiększona skuteczność filtracji.
Łatwe spryskiwanie kluczowych miejsc
spienionym detergentem, który przywiera
do zabrudzeń rozpuszczając je. Pozwala to
zwiększyć skuteczność pracy nawet o 20%.
Usunięcie wbudowanego wtryskiwacza
detergentu ogranicza straty energii i zapewnia
wyższe ciśnienie na dyszy i większą moc
czyszczenia.
Niektóre urządzenia MC 3C posiadają
dozownik piany, który umożliwia prostą
i skuteczną aplikację detergentu.
Dostępny w zestawie lub jako opcjonalne
akcesorium.

Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem
poziomu oleju i funkcją napełniania/
opróżniania.

Obudowę można zdjąć szybko i uzyskać
bezpośredni dostęp do pompy silnikowej.

Przemyślane i innowacyjne rozwiązania zmniejszające
koszty eksploatacji przy zwiększonej skuteczności mycia
•
•
•
•

Mosiężna głowica
System sterowania aktywowany ciśnieniem
Optymalny komfort pracy
Wskaźnik poziomu oleju

dane techniczne
Opis
Nr katalogowy

MC 4M-140/620

• Łatwy dostęp do pompy - uproszczony serwis
• Duże koła
• Wysoka skuteczność mycia

MC 4M-160/620

MC 4M-160/620

MC 4M-160/720

MC 4M-180/740

MC 4M-180/740

107146404

107146406

107146410

XT
107146395

107146400

107146403

XT

Ciśnienie pompy (bar/MPa)

140/14

160/16

160/16

160/16

180/18

180/18

Moc czyszczenia (kg/siłę)

2.9

3.0

3.0

3.6

4.0

4.0

Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)

620/580

620/560

620/560

720/660

740/660

740/660

Max. temperatura wlewu (°C)

60

60

60

60

60

60

Pompa (obr./min.)

1450

1450

1450

1450

1450

1450

Wymiary dł x szer x wys (mm)

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

382 x 382 x 1017

Ciężar (kg)

39

39

41

39

40

42

Pobór mocy (kW)

2.9

3.0

3.0

3.5

4.0

4.0

Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)

230/1/50/12.5

230/1/50/13.4

230/1/50/13.4

400/3/50/6.5

400/3/50/7.4

400/3/50/7.7

Długość kabla (m)

5

5

5

5

5

5

Wysokość zasysania na sucho/mokro (m)

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

0.5 / 1

Rozmiar dyszy

25035

.0340

.0340

25040

.0370

.0370

ceramiczne / 3

ceramiczne / 3

ceramiczne / 3

ceramiczne / 3

ceramiczne / 3

ceramiczne / 3

Cechy:
Tłoki / liczba tłoków

•

•

FoamSprayer

•

Zbiornik detergentu 2.5 L

•

Automatyczny start/stop

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bęben do zwijania węża

•

Wyposażenie:
301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m) 301002275 (10 m) 301002275 (10 m) 107142542 (15 m)

Pistolet Ergo 2000 z obrotnicą

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

106403122

Ergo złącze (komplet)

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

101119496

Złącze Gardena

32541

32541

32541

32541

32541

32541

Lanca uniwersalna Plus

106403036

Lanca FlexoPower Plus

106403036
106402281

Lanca 4-w-1
Dysza Tornado Plus

106402281
106408250

107142577*

Nilfisk Polska Sp. z o.o.
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www.nilfisk.pl

101119738

101119738

106408252
107142578 *

101119737

101119737
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