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Profesjonalna myjka ultradźwiękowa - pojemność 264 L
z koszem na drobne przedmioty
Kod produktu: KBUS2640
Opis produktu
Profesjonalna myjka ultradźwiękowa - pojemność 264L z koszem na
drobne przedmioty. Mycie ultradźwiękowe to maksymalna czystość,
nie do porównania z myciem ręcznym, które jest czasochłonne.
Skuteczność i wygoda przy czyszczeniu sprzętow/narzędzi
warsztatowych, chłodnic motocyklowych, dyferencjałów, pomp
wtryskowych , głowic cylindrów - wszystkich elementów, które można
zanurzyć w wodzie.
Ultradźwięki efektywnie usuwają zanieczyszczenia takie jak: pasty
szlifierskie i polerskie, ścierniwo, wióry, opiłki i smary. Dzięki funkcji
podgrzewania wyczyści narzędzia brudne od oleju czy wosku.
Cyfrowa regulacja mocy
Myjka posiada wygodny kranik i wąż, aby w komfortowy sposób opróżnić
urządzenie.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojemność: 264L
Zasilanie: 380 V
Częstotliwość ultradźwięków: 28/40 kHz
Moc Ultradźwięków: 1500 - 3000W
Moc grzania: 6000W
Sterowanie: Elektroniczne
Wyświetlacz LED
Zbiornik z materiału: Stal nierdzewna
Kosz w zestawie
Wymiar zbiornika (wanny) (dł. x szer. x wys.): 800x600x550 [mm]
Rozmiar (dł. x szer. x wys.): 1070*780*1010 mm
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Professional ultrasonic cleaner - capacity 264L with
basket for small items
Product code: KBUS2640
Product description
Professional ultrasonic cleaner - capacity 264L with basket for small
items. Ultrasonic cleaning provides maximum cleanliness,
incomparable to manual cleaning which is time consuming.
Efficient and convenient for cleaning workshop equipment/tools,
motorbike radiators, differentials, injection pumps, cylinder heads - all
components that can be immersed in water.
Ultrasound effectively removes contaminants such as: grinding and
polishing pastes, abrasives, chips, filings and grease. The heating function
will clean tools dirty from oil or wax.
Digital power control
The washer has a convenient faucet and hose for convenient emptying.

Technical data
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•
•
•
•

Capacity: 264L
Power supply: 380 V
Ultrasound frequency: 28/40 kHz
Ultrasound power: 1500 - 3000W
Heating power: 6000W
Controls: Electronic
LED display
Material tank: Stainless steel
Basket included
Tank (bathtub) dimensions (length x width x height): 800x600x550 [mm]
Size (L x W x H): 1070 * 780 * 1010 mm
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