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Korkeapainevesiyksiköt ammattikäyttöön 

 
”Tämän hetken tiukasti kilpaillussa markkinatilanteessa on erittäin tärkeää 

pystyä tarjoamaan toimivat ja kilpailukykyiset palvelut asiakkaillenne.” 
 

Se onnistuu valitsemalla työhön laite, joka pystyy tyydyttämään - ei 

pelkästään palvelun tarjoajan, vaan myös loppuasiakkaankin vaatimukset 

työn lopputuloksesta. 

 

Kylmä-, kuuma- ja höyry-yksikkö 

 

 
Torpedo Compact 

Raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettu korkeapainevesiyksikkö. Korkealla paineella 
kylmää,  kuuma vettä ja höyryä tuottava yksikkö.  Tällä laitteella voidaan helposti 
puhdistaa graffiteja, purukumia, hiekkaa, maa-alueita ja desinfioida, sekä avata 
putkistoja ja sulattaa jäätä. Varusteluun kuuluu itsenäinen moottori ja 
lämmitysyksikkö, joka mahdollistaa työskentelyn kylmästä vedestä höyryyn,            
max 140 °C. 
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Moottori 
Kohler  diesel – ilmajäähdytys 
 
Koko 
Pituus 950mm – Leveys 900mm – Korkeus 
950mm, paino 280 kg 
 
Teho (virtaus/paine) 
RW           21 lpm   250 bar   14 kW 
TW           21 lpm   350 bar   17 kW 
TW500    15 lpm   500 bar   17 kW 
 
Korkeapainevesipumppu 
 
 
Ohjauspaneeli 

- Käynnistysavain 
- Käyttötuntimittari 
- Hätä-seis-kytkin 
- LED öljyn korkea lämpötila 
- LED vaihtovirtageneraattiori 
- LED ilmansuodatin 

 
Käyttöpaneli 

- Lämmityskytkin 
- Portaaton lämpötilan säätö 

 
Polttoainetankki 
20litraa 
 
Hälytin alhaiselle vesimäärälle 
 
Veden suodatin 
Pestävä patruuna ja tyhjennysventtiili 
 
 
Letkukela 
Manuaalinen korkeapaine letkukela 20mt 
letku 3/8” 
 
Vesitankki (vaihtoehtoinen,lisävaruste) 
Tyyppi: 300lt polyetyleeniä 
 - Koko: P 750 x L 700 x K 1000  
Saatavilla: 500lt polyetyleeniä 
- Koko: P 1000 x L 700 x K 1000 
Saatavilla: 1000lt polyetyleeniä 
- Koko: P 1250 x L 850 x K 1500 
 
 

Turvallisuusvarustus 
Laitteissa on turvaventtiili turvalliseen 
korkeapainejohdon, lämpöventtiiliin 
ohituslinjan käyttöön.  Yksi venttiili 
säätelee painetta, joka on mitoitettu 
työalueen mukaan. Painemittari  
Lämmitys 
Nr 1 diesel lämmitin kontrolloitu 
termostaatilla, diesel pumppu, poltin,  
kierukka, 12V,  
 
Vakiovarusteet 

- Höyry setti 
- Pesupistooli suuttimella 

 
Lisävarusteita 

- Pyörivä suutin 
- Hiekkapuhallus 
- Kaksoispää suutin 
- Siivousautomaatti ja suutin 
- Lattianpesu setti 
- Porraspesu setti 
- Rengas setti liikuttamiseen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


