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Ominaisuudet 

 Ultrabar 30 pumppu voitelulla, 

öljynsuodatuksella ja jäähdytyksellä. 

Rakenne mahdollistaa helpon huollon ja 

vian etsinnän yksittäisille sylintereille. 

 4000 bar / 60 000 psi paineanturi ja 

varokalvo säädettävällä ylipaine arvolla. 

 Perkins:in nelisylinterinen moottori 

helppokäyttöisellä ohjauspaneelilla. 

 Automaattinen kaasu, moottori käy 

tyhjäkäynnillä kun paine lasketaan. 

 Syöttöpumppu. 10 ja 1 mikronin 

vesisuodattimet. Raskaaseen käyttöön 

soveltuva imuletku ruostumattomilla 

liitoksilla. 

 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

vesisäiliö. 

 Rungossa neljä nostopistettä, sekä sivuilla 

suuret nosto-ovet kaasujousilla, joiden 

avulla huolto- ja tarkastustyöt sujuvat 

vaivatta. 

 Pulverimaalattu korkealaatuinen 

maalipinta. 

 EU:n hyväksymä jarrullinen 

tieliikennetraileri.  

 Akustisesti suunniteltu melutason 

vähentämiseksi. 

 

 

Suorituskyky 

24 lpm / 3000 bar 30 lpm / 2400 bar 

Suorituskykyä voidaan muuttaa vaihtamalla moottorin nopeutta ja suuttimen 

kokoa. 

Ultrabar 30: dieselkäyttöisellä moottorilla varustettu, täysin koteloitu, tieliikenne hyväksytty, 
korkeapaine pesuriyksikkö vaativimpiin töihin. 

Erittäin helppo käyttää ja huoltaa. Luultavasti markkinoiden käyttäjäystävällisin korkeapaineyksikkö. 

Voidaan käyttää yhdellä tai kahdella pesupäällä. Soveltuu muun muassa: tasojen puhdistukseen, 
tiemerkintöjen poistoon, vedellä hajottamiseen, putkien puhdistamiseen sekä betonin leikkaamiseen. 

 

   Mitat:     

Pituus: 3,9m.   Leveys: 2,0m.   Korkeus: 2,0m. 

Paino: 2600kg. 
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Saatavilla olevat lisävarusteet: 

 

 Eri suorituskykyarvoja saatavilla. 

 Suurempi 6-sylinterinen moottori, jolla 

mahdollista saada 30 lpm / 3000 bar. 

 Muunnettavissa korkeapaineelle. 

 Kipinänsammuttimellinen äänenvaimennin ja 

Chalwyn venttiili. 

 Rigsafe tai Zone 2 moottori. 

 ATEX yhteensopivuus. 

 Sertifioidut kaatumissuojat. 

 Vaihtoehtoiset moottorit. 

 Sinkitetty maalipinta syövyttäviin 

työolosuhteisiin. 

 Sulkupistooli & pyörivä pesusuutin. 

 Johdoton pesupistooli & pyörivä pesusuutin 

kauko-ohjatulle sulkuventtiilille (500m 

toimintaetäisyys). 

 Ilmakäyttöiset yksittäis- tai kaksoispistoolit ja 

sulkuventtiilit. 

 Korkeapaineletkut, pistoolit, jalkaventtiilit, 

tasopesurit & hiukkaspuhallusvarusteet. 

 Moniletkuiset & automaattiset 

lämmönvaihtimen pesulaitteet. 
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