MC 2C

Doskonałe efekty czyszczenia wraz
z profesjonalnym sprzętem

Zdejmowany zbiornik na detergent
ułatwiający przenoszenie
i uzupełnianie detergentu.

Przeznaczone do użytkowania w
• Małych gospodarstwach rolnych
• Czyszczenia samochodów
• pracy fachowców

Innowacyjna lanca 4 w 1 - jedna
lanca do różnych zadań.

Automatyczny start/stop oszczędność energii i redukcja
hałasu podczas przerwy w pracy.

Konstrukcja zajmująca mniej
miejsca.

MC 2C

Idealna maszyna do codziennego
czyszczenia
Myjki wysokociśniniowe z serii MC 2C przeznaczone są do prac
o niskiej intensywności oraz rutynowych półprofesjonalnych
zadań czyszczenia.
Oferują one doskonałe właściwości czyszczące,profesjonalne
moduły natryskowe, dobre warunki w zakresie przechowywania
i obsługi.
Podsumowując mobilne myjki wysokociśnieniowe MC 2C
łączą w sobie wysoki poziom ergonomii oraz wysoką moc
czyszczenia.

Linia MC 2C obejmuje modele przeznaczone do rutynowego,
półprofesjonalnego użytku głównie w obrębie handlu, na
małych budowach lub jako sprzęt na wynajem.

MC 2C wyposażona jest we wszechstronne i łatwe w użyciu funkcje:
• Automatyczny start/stop
• Regulacja przepływu wody
• Regulowana
• Ergonomiczność i przyjazność dla użytkownika, bezkompromisowa wydajność
czyszczenia
• Ergo 2000
• Mosiężna głowica
• Pompa osiowa

• Wąż wysokociśnieniowy zbrojony stalowym oplotem (standard - 10 m,
wersja XT - 15 m)
• Wyjmowany i zintegrowany zbiornik na detergent (2 l)
• Regulacja przepływu wody we wszystkich trybach
• Lanca FlexoPower z dyszą Tornado Plus
• Bęben do zwijania węża w modelach XT
• Lanca 4-w-1 lance w modelach XT

Rolka węża & uchwyty
lancy - łatwy transport,
przechowywanie
i ochrona.

Kompaktowy projekt Idealny do transportu
w najmniejszych
pojazdach komercyjnych
i prywatnych, łatwe
przechowywanie.

Haki kablowe - dla
łatwego przechowywania
kabla. Jeden z haków
jest przekręcany dla
łatwego odblokowywania
przewodu.

System złączy Gardena

Kompaktowa linia myjek zimnowodnych łączy w sobie wysoki
poziom wydajności i skuteczność czyszczenia, ergonomię
pracy i trwałość.

Ergo 2000 Gun
Profesjonalny pistolet
o ergonomicznym kształcie
podążającym za liniami
ramienia w celu redukcji
napięcia i zmęczenia
nadgarstka.
Lanca TurboHammer Plus dla
wzmocnionego efektu
czyszczenia.

Lanca FlexoPower Plus
Lanca pojedyncza z dyszą
ciśnieniową. Wykorzystywana
do zimnej wody przy niskim
ciśnieniu wtrysku detergentu
Lanca FlexoPower Plus
ma usprawnioną dyszę
niskociśnieniową - wbudowana
w głowicę dyszy

Dysza 4-w-1
Zamiast zmieniać lancę masz
teraz 4 różne dysze pod ręką tylko przekręceniem nadgarstka
wybierasz potrzebną dyszę.
Wybór właściwej dyszy jest
łatwo realizowany poprzez
obrócenie niebieskiej części
przedniej głowicy dyszy. Lekkim
skrętem ręki przechodzisz
z jednej dyszy do drugiej.

Dostępne modele
MC 2C
• Ergonomic and compact design.
• Ergo accessory concept for optimal
user comfort.
• For low intensity use and routine
semi-professional use.
• Axial pump.
• Brass cylinder head.
• Removable integrated detergent
tank.

Dane techniczne

• Steel armed hose.
Additional for MC 2C XT
• 4-in-1 lance.
• 15 m hose.
• Hose reel.

Opis

MC 2C-120/520

MC 2C-120/520 XT

MC 2C-140/610 XT

MC 2C-150/650

MC 2C-150/650 XT

Nr katalogowy

128470180

128470136

128470135

128470140

128470138

Ciśnienie pompy (bar/MPa)

120/12

120/12

140/14

160/16

160/16

Moc czyszczenia (kg/siłę)

2.2

2.2

2.5

2.9

2.9

Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)

520/470

520/470

610/540

600/570

600/570

Max. temperatura wlewu (°C)

60

60

60

60

60

Pompa (obr./min.)

2800

2800

2800

2800

2800

Wymiary dł x szer x wys (mm)

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

394 x 391 x 955

Ciężar (kg)

27.1

28.1

28.1

26.3

28.1

Pobór mocy (kW)

2.3

2.3

2.9

3.3

3.3

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

230/1/50/10

230/1/50/10

230/1/50/12.6

230/1/50/14.5

230/1/50/14.5

Długość kabla (m)

5

5

5

5

5

Wysokość zasysania na sucho/mokro (m)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Rozmiar dyszy

0350

0350

0370

0370

0370

Tłoki / liczba tłoków

stal nierdzewna / 3

stal nierdzewna / 3

stal nierdzewna / 3

Ceramiczne / 3

Ceramiczne / 3

Automatyczny start/stop

•

•

•

•

•

FoamSprayer

•

•

•

Zbiornik detergentu 2.5 L

•

•

•

Bęben do zwijania węża

•

•

•

Cechy:

Wyposażenie:
32541

Wąż DN6 10m

126528620

Wąż DN6 15m swivel
Pistolet Ergo 2000 z obrotnicą

106403122

32541

32541

32541

126528620
101406176

101406176

106403122

106403122

FlexoPower Plus 960 zakrzywiony, bez dyszy

101406176
106403122

106403122

106402282

Lanca 4-in-1 incl. 0350 z głowicą aluminiową

106408251

Lanca 4-in-1 ncl. 0370 z głowicą aluminiową
Dysza Tornado

32541

106408252
101119736
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Złącze Gardena męskie 3/4”

