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SM, pystymalliset kylmävesipesurit vaativaan yleiskäyttöön. 145-150 bar 
480 l/h

Isot pyörät takaavat helpon liikuteltavuuden. Pesuri on varustettu varmatoimisella 
messinkilohkoisella pumpulla. Moottorissa on ylikuormitussuoja. Start /stop-
automatiikka.Pesunestesäiliöllä, pesupistoolilla ja letkulla.

FDX HOT CUBE, järeää pesutehoa ammattilaisille monipuolisiin ja vaikeisiin 
käyttökohteisiin helposti siirreltävällä polttomoottorikäyttöisellä kuuma-
vesipesurilla. Bensiini-ja dieselkäyttöiset mallit. Säädettävä teho 30>200 
bar, lämpötila 85>140 °C, vesimäärä 330<1260 l/h

FIXED, monikäyttöinen kompakti seinään asennettava letkukelallinen 
malli, jonka voi helposti kiinnittää ja irrottaa. Helppo viedä sinne, missä 
sitä ikinä tarvitaan. 150-160 bar 510-600 l/h. 

Seinäteline varusteille.Varmatoiminen messinkilohkopumppu. Moottorissa 
ylikuumenemissuoja ja start /stop-automatiikka. Pesupistoolilla ,pesunes-
tesäiliöllä ja letkulla.

HOT BOX, vedenkuumennin

Kätevästi kuumaa vettä ja höyryä sähkökäyttöisillä vedenkuumentimilla. 
Yhdistetään painepesuriin, monipuolisempi käyttö. Kompakti koko. 
Väliletku ( SAE 100-2 m). Korkealaatuinen kuumennin.
200-500 bar,900-1500 l/h, 90>140 °C

FDX EXTREME, maksimaalista tehokkuutta ylivertaisilla ominaisuuksilla. 
Korkeapaineiset polttomoottorikäyttöiset yksiköt erittäin raskaaseen ja  
monipuoliseen ammattikäyttöön vaativiin käyttöolosuhteisiin mm. teollisuu-
den ylläpitotöihin, satamiin, rakennustyömaille. 180-500 bar 900-2520 l/h

Tehokkaampaa työaikaa huippulaadulla.

STATIC, vaativaan ammattikäyttöön malli käytettäväksi seinällä tai lattialla. 
130-170 bar 600-900 l/H

Kotelorakenne ruostumatonta terästä. Paineensäädin, ylikuumenemissuoja ja 
start /stop-automatiikka. Helppo huoltaa. Pesupistoolissa kiertoliitin. Letku.

VENTO, kompaktin kokoinen, erittäin helposti siirreltävä ja luotettava 
kuumavesipesuri ammattikäyttöön.135-150 bar, 540-600 l/h max 90 °C

Varmatoiminen messinkilohkoinen pumppu. Käytännöllinen pesupistoolin säilytys. 
Sisäänrakennettu pesuainesäiliö. Pesupistooli. Letku.

FDX ELITE, vahvarakenteinen ja maastokelpoinen polttomoottorikäyttöinen 
pesuri isoilla pyörillä.150- 270 bar 720-960 l/h

Tehokas pumppu messinkilohkoilla ja keraamisilla männillä. Säädettävä ohivir-
tausventtiili ja ylikuumenemissuoja. Pesuainesäiliö, pesupistooli, letku.

F EXTRA, erittäin vaativaan ammattikäyttöön järeätehoinen isoilla pyörillä 
varustettu kuumavesipesuri. Erittäin tehokas messinkilohkoinen pumppu 
keraamisilla männillä ja kalkinpoistolla. Selkeä ja helppokäyttöinen ohjainyk-
sikkö. Liekin kontrollointi järjestelmä ym. Pesupistooli. Vesisuodatin erittäin 
helposti huollettavissa. 30>220 bar, 370>1260 l/h,85>140 °C

M MOBILE, erittäin vaativaan ammattikäyttöön tehokas ja vankkarakentei-
nen kylmävesipesuri isoilla pyörillä. 120-180 bar 660-900 l/h

Erittäin tehokas korkeapainepumppu keraamisilla männillä. Moottorissa ylikuor-
mitussuoja ja start / stop- automatiikka. Ohivirtausventtiilissä paineen kevennys, 
joka tasaa moottorin kuormitusta. Rungosta irrotettavissa oleva paineyksikkö 
lisää monikäyttöisyyttä. Näyttölasi öljymäärän tarkastusta varten. Pesupistooli. 
Letku. Kätevä seinäteline lisävarusteena. 

VENUS EXTRA, rajatonta tehokkuutta vaativille ammattilaisille kuuma-
vesipesuri höyrytoiminnolla. Helposti siirreltävä, kaksi isoa pyörää edessä 
ja rullapyörät takana. Vankka ja käytännöllinen yksikkö, joka on erittäin helppo 
huoltaa. Erittäin tehokas messinkilohkoinen pumppu keraamisilla männillä ja 
kalkinpoistolla. Erittäin selkeä ja helppokäyttöinen ohjainyksikkö. Liekin kontrol-
lointi järjestelmä. ym. Pesupistoolissa kiertoliitin.
30>200 bar, 330> 900 l/h, 85>140 °C
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PAINESUUTTIMET

Painesumuttimet erilaisten matalan tiheyden pesuaineiden, liuottimien, 
desinfiointiaineiden yms. levittämiseen. Kun säiliö on täytetty nesteellä ja 
ladattu 6 barin paine, niin sillä saavutetaan pitkä ja tehokas työskentelyaika.

LETKUKELAT

Korkeapaineletkuilla varustetut, 
seinälle asennettavat letkukelat 
maalatulla teräsrungolla tai 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistetulla rungolla. 
Saatavana myös automaattisel-
la jousipalautuksella.

Varaosat ja varusteet

Kauttamme saatavana myös erilaiset suuttimet, pyöröharjat, lattianpesusetit, 
letkut, erityyliset pesupistoolit ym.

Meiltä myös huollot.

Esleyhtiöstä myös edulliset rahoitusvaihtoehdot. 

Kysy lisää. Lisätietoja tuotteista sivuiltamme

www.esleyhtio.fi 


