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Korkeapainepesuyksiköt 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. 

Vesivoimaa 

 
 
  

Torpedo Easy 

Perävaunuun tai skidille asennettava ammattikäyttöön korkeapainelaitteisto. Korkealla 
paineella, joko kylmää tai kuuma vettä ja höyryä (140 ° C) tuottava yksikkö. Tätä laitetta 
voi käyttää  yleispuhdistukseen,  voidaan poistaa mm. graffiteja, purukumia ym. 
vaikeasti puhdistettavia kohteita ja vaikkapa desinfioida alueita. Varusteluun kuuluu 
itsenäinen moottoripumppuryhmä, vesisäiliö ja lämmitin. Saatavilla skidille, kuorma- 
tai pakettiautoon tai asennettuna tyyppihyväksyttyyn yksiakseliseen perävaunuun. 
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 Moottori 
 
Kohler 686 diesel – kuutiotilavuus 686 cm3 – 
vesijäähdytys – teho 17 hv (12,5 kW) 
tai 
Kohler 1028 , 26 kW 
 

Korkeapainepumppu 
 
Comet TW500 mäntäpumppu, jossa veden 
suodatus ja paineensäädin. 
 

Letkukelat 
 
Hydraulinen letkukela 30m 3/8” 
(Korkeapaineletku kestää 650 bar 150°C ) 
Käsikäyttöinen täyttöletkukela 50 m ¾” 
 

Muu varustus 
 
Ohjauspaneeli, jossa: 

- Kierroslukumittari 
- käyttötuntimittari 
- käynnistysavain 
- varoitusmerkkivalot 
- Termostaattinen lämpötilansäädin 
- Vesimääränilmaisin 
- Paineensäätöventtiili 
- Varoventtiili 
-  

Lisäksi: 
- Korkeapainepesupistooli  
- Viuhkasuutin 

 

 

Mitat 
 
Perävaunu: 
P x L x K:           3 300 mm x 1 600 mm x 1 530 
mm 
Skidi: 
P x L x K: 2 400mm/3000 mm, 1 350mm,    
1 750mm 

 
 
Nettopaino * * suuntaa-antava 

 
Perävaunu: 900 / 950 kg 

Skidi: 550 kg / 900 kg 
 

Lämmitys 
Diesel-lämmitin,  12V 100 kW kontrolloitu 
termostaatilla 
Max temp. 140 ° C 
 

Pumppuvaihtoehdot * 
* valinnainen 

18 l/min – 400bar 
20 l/min – 200 bar 
 

Säiliöt 
 
Säiliön tilavuus  600 litraa (lasikuitu) - 680/1000 
(polyeteeni) Polttoainesäiliön tilavuus 75 litraa 
 

Lisälaitteet 
 

- Pyörivä suutin 
- Räjäytysjärjestelmä 
- Kellumatonsieni 
- Kaksoissuutin 
- Lattianpesu paketti 
- Portaidenpesu paketti 
- Puhdistusannostelija 
- 600 litran lasikuitu kansi (vain perävaunu) 
- Äänenvaimennin (vain skidi) 
- Sähkömoottori (vain perävaunu) 

 
 
 
 
 

 


