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Preparado para sistema Start/Stop automático

Start/Stop automatico.

Perfomance idêntica a 1260K

Identico a MBH1500K versão água fria

Performance idêntica a MBH1800

Chassis em aluminio

Rodas de 430 mm

Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido

Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40º C

140 bar

Atenção:Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSCH1800

Potência 8,5 Kw ; 1860 liros/hora

HD020

Máquina lavadora de alta pressão MBH 1800

120 bar

Versão água fria

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

HD010

Máquina lavadora de alta pressão MBH 1260 K

Chassis em aluminio

Rodas de 200 mm

Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido

Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40º C

Potência 5,5 Kw ; 1260 liros/hora

140 bar

HD016

Máquina lavadora de alta pressão MBH 1500 K

Chassis em aluminio

Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 1260 K

Chassis igual a MBH 1800

Utilização até 80ºC

Atenção:Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSCH1260
MBH 1260  com estrutura para Start/Stop

Idêntico ao 1260H em versão água fria preparado para instalação do sistema 

HD011

HD012

Rodas de 430 mm

Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido

Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40º C

Potência 6,2 Kw ; 1500 liros/hora

HD017

MBH!1500 com estrutura para Start/Stop

HD021

Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 1800  H     
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MBHSCH1800

Start-Stop automático 

Idêntico ao MBHSCH1800, para os itens HD020 e HD021 

HD170

Máquina lavadora de alta pressão MBHOT 1320     

MBHSCH1260

Rodas de 430 mm

Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido

Custo adicional do Start/Stop automatico para os itens HD011; HD012;HD017

Máquina lavadora de alta pressão MBH 2400     

Custo adicional do Start/Stop automatico para os itens HD030; HD031

Com Soft/Start

Start-Stop automático 

Atenção:Para funcionamento do HD011 e HD012 necesitam deste Start/Stop

MBHSCH2400

Start-Stop automático 

Chassis em aluminio, rodas de 430 mm

Pistola de alta pressão.

Controle por frequência

Sistema Start/Stop automatico

Temperatura máx. 40ºC

Potência 11,0 Kw ; 3000 liros/hora; 130 Bar

Preço não inclui suporte de mangueiras

Chassis em aluminio

Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido

Pistola de alta pressão.

Potência de aquecimento 80 Kw

Temperatura máx. 60ºC a 22 litros por minuto

HD031

Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 2400 H     

Performance idêntica a MBH2400

Atenção:Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSCH2400

Operação a oleo e inclui sistema Start/Stop automatico

Potência 5,5 Kw ; 1320 litros/hora  140 Bar

  140 Bar

HD030

HD130

Máquina lavadora de alta pressão MBH  3000 flex     

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Chassis em aluminio

Rodas de 430 mm

Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido

Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40º C

Potência 11,0 Kw ; 2400 liros/hora

140 bar

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
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HST100-02 Idêntica ao HST70-02 , mas para mangueira de 100 metros

HST30-03

Enrolador de mangueira  em aço inoxidavel para MBHOT 1320

Enrolador simples para MBHOT 1320

Máx.  35 metros

Idêntico ao HST30-01 para carrinho de mangueira HSW

HST70-02

Enrolador de mangueira em aço inoxidavel

Idêntico ao HST30-01 para montagem longitudinal em MBH1800/2400

Máx. de 70 metros de mangueira

Não inclui mangueira 

Não inclui pistola

HST70HSW Idêntica ao HST70-02 , mas para instalação no carrinho HSW

Não inclui mangueira 

Não inclui pistola

SUPORTES E ENROLADORES DE MANGUEIRA

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

HST30-01

Enrolador de mangueira em aço inoxidavel

Consola em aço inoxidavel  para lavadoras MBH1260K

Junta de rotula e mangueira de conexão

Tamanho máx. da mangueira 35 m

Não inclui mangueira 

HST30-09

Enrolador de mangueira duplo em aço inoxidavel

Enrolador duplo para HD130

Máx. 2 x 35 metros

Não inclui mangueira 

Não inclui pistola

Idêntico ao HST30-01 para fixação em parede ( inclui material de fixação)

HST30-HSW

Não inclui a pistola

HST30-02 Idêntico ao HST30-01 para MBH1800 e MBH2400

HST30-10
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Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)

Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)

ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO

Máximo: 40ºC

Performance idêntica a MBHST  2400 podendo trabalhar com água até 80ºC

2400 litros/hora

140 Bar

ATENÇÃO: É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCHST 2400)

HD060

Estação de  lavagem de alta pressão  2400

Suporte de fixação de parede em aluminio,

Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável

Mangueira de 20 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)

Máximo: 40ºC

Potência: 11 Kw

Start/Stop - automatica

HD061

Versão água quente da estação MBH 2400H

Custo adicional, sistema Start/Stop automatico para os modelos: HD040;HD041

HD046

Igual ao anterior(MBHSCHST1260) mas para os modelos:H060;HD061

Com arranque suave (Soft/Start)

Igual ao anterior(MBHSCHST1260) mas para os modelos:H050;HD051

MBHSCHST1260

MBHSCHST1800

MBHSCHST2400

Suporte de fixação de parede em aluminio,

Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável

Potência: 8.5 Kw

1800 litros/hora

140 Bar

Suporte de fixação de parede em aluminio,

Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável

Máximo: 40ºC

120 Bar

HD051

Versão água quente da estação MBH 1800H

Performance idêntica a MBHST  1800 podendo trabalhar com água até 80ºC

ATENÇÃO: É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCHST 1800)

Versão água quente da estação MBH 1260H

HD046

Estação de  lavagem de alta pressão  1500

Suporte de fixação de parede em aluminio,

Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável

Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)

Máximo: 40ºC

Potência: 5.5 Kw

1260 litros/hora

140 Bar

Performance idêntica a MBHST  1260K podendo trabalhar com água até 80ºC

ATENÇÃO: É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCHST 1260)

Potência: 6.2 Kw

HD050

Estação de  lavagem de alta pressão  1800

HD041

1500 litros/hora

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

HD040

Estação de  lavagem de alta pressão  1260
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MBHOTE020

MBHSTH4200flex

HZ 130

MBHSTHZ001

4 suportes de pontas

Estação de 2 enroladores de mangueira 

Aço inoxidável

 Misturadora para MBHSTH3000flex

Consumo:7,8 Kg/hora (carga total)

Sem deposito de combustivel, nem chaminé

Unidade de aquecimento de água:

80 Kw de potência de aquecimento

Estação de aquecimento de água controlada por frequência

Combustivel: Diesel

Consumo:7,8 Kg/hora (carga total)

Sem deposito de combustivel, nem chaminé

Funil para adaptação 

De secção quaadrada para redonda

Diametro: 150 mm

Material: Aluminio

Não inclui ponta

Não inclui encaixe

Caixilho de fixação a parede em aluminio

Fornece dois utilizadores com água quente

Permite misturar água quente e fria

Para fixar na parede

Unidade de enrolamento de mangueira

Máximo: 35 metros de mangueira por enrolador

Não inclui mangueira

Interruptor para liga/desligar unidade água quente

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Estação de aquecimento de água controlada por frequência

Potência electrica: 11 Kw

Maximo: 3000 litros por minuto

130 barMBHSTH3000flex

Suporte de aluminio

Bomba de pressão controlada por frequência

Mostrador digital para visualização de ajustamento de pressão

130 bar

Suporte  de aluminio

Bomba de pressão controlada por frequência

Mostrador digital para visualização de ajustamento de pressão

Potência electrica: 18,5 Kw

Maximo: 4200 litros por minuto

ESTAÇÕES DE BOMBAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Unidade de aquecimento de água:

80 Kw de potência de aquecimento

Combustivel: Diesel
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Referencia:

ESTAÇÕES DE BOMBAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Estação de bombeamento controlada por frêquencia para 1 a 5 utilizadores independentes

Estrutura de aluminio com bomba de pressão (controle por frequência)

Potência: 0-15 Kw

Máximo. 3000 litros/hora

150 bar

Temperatura máxima da água: 40ºC

Estrutura de aluminio com bomba de pressão (controle por frequência)

Potência: 0-18,5 Kw

Máximo. 12000 litros/hora

120 bar

Temperatura máxima da água: 40ºC

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Por encomenda: Potência diferente, design especial ou serviço startup

MBHSTF2x4200

MBHSTF2x6000

Estrutura de aluminio com bomba de pressão (controle por frequência)

Potência: 2X 0 -  18,5 Kw

Máximo. 8400 litros/hora

140 bar

Temperatura máxima da água: 40ºC

Estrutura de aluminio com bomba de pressão (controle por frequência)

Potência: 2X 0 -  22,0 Kw

Débito de água: 26 a 40 litros por minuto

Temperatura máx.: 70ºC a 95ºC

Conexão para ligar a maquina de lavagem à pressão

Combustivel : gasóleo

HD210

MBH1150V gasolina

Troley de aluminio com rodas largas

Motor: Gasolina com tanque integrado (20 litros); arranque electrico

Inclui: 20 metros de mangueira de alta pressão; encaixe rápido; jacto plano 

Potência: 16 Kw

1150 litros/hora

400 bar

HD220

MBH1800V gasolina

Troley de aluminio com rodas largas

Motor: Gasolina com tanque integrado (20 litros); arranque electrico

Inclui: 20 metros de mangueira de alta pressão; encaixe rápido; jacto plano 

Potência: 16 Kw

1800 litros/hora

150 bar

Máximo. 4200 litros/hora

140 bar

Temperatura máxima da água: 40ºC

Estrutura de aluminio com bomba de pressão (controle por frequência)

Potência: 0-22 Kw

Máximo. 6000 litros/hora

120 bar

Temperatura máxima da água: 40ºC

MBHSTF3000

MBHSTF4200

MBHSTF6000

MBHOT80

Gerador de água quente MBHHOT80

Potência de aquecimento: 80 Kw

Débito de água: 13 a 21  litros por minuto

Temperatura máx.: 60ºC

Conexão para ligar a maquina de lavagem à pressão

Combustivel : gasóleo

MBHOT

Gerador de água quente MBHHOT

Potência de aquecimento: 160 Kw

Unidade  lavagem água quente a alta  pressão (gasolina)

ARTIGO
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Referencia:

Acessórios: Mangueiras e Pistolas

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Mangueira  de alta pressão Extra ( venda a metro )

Unidade de 10 m

Mangueira  de alta pressão Extra ( venda a metro )

Unidade de 20 m

Pistola de alta pressão 50L /minuto

Pistola de 250 bar com   ligação giratória

HSTS

HSTS12

HP001

  manga  de ligação KEW para pistola

O-ring para manga de ligação

Ligação giratória e encaixe de 3/8" para pistola

Pistola de alta pressão 50L /minuto

Pistola de 250 bar com   ligação giratória

Com  manga  de ligação KEW

Lança reforçada 1000 mm 

aço inoxidável 

bucal de conexão rápida

bocal reforçado de 25" para MBH1260

lança de jacto plano 1000 mm

aço inoxidável 

bucal de conexão rápida

cobertura de protecção para a ligação

bocal de 25" para MBH1260

HZL2101125

HZL21017525

HZL11008525

HZL1101125

HZL11017525

HZL21008525

Idêntico para MBH2400

HZL2087525
Idêntico para MBH2400

Idêntico para MBH1800
HZL2081125

HZL20808525

Idêntico para MBH1800

Idêntico para MBH2400

Idêntico para MBH1800

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

bucal de conexão rápida

bocal reforçado de 25" para MBH1260

Lança reforçada 800 mm 

aço inoxidável 

HP002

HP011

HP016

HP001E32

Acessorios: Lanças e bocais

ARTIGO
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HZ074Z02

HZ010

HZ011

HZ050

Injector acopolavel compativel com MBH1800

Lança injectora para injector

HZ07703

800 mm de comprimento

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

 lança de jacto rotativo de 1000 mm

aço inoxidável

bocal rotativo de conexão rapida para MBH1260
HZL3100925

HZL3101125

HZL3101825

Idêntico para MBH1800

Idêntico para MBH2400

HZL6081125

 manga de ligação KEW para torneira 3/8" fêmea

lança de pressão regulável para bomba de frequência

idêntico a HZL6081125 de 800 mm

Capacidade: 0 a 25 litros (a 140 bar)

idêntico a HZL6100925 de 800 mm

Capacidade: 10 a 22 litros (a 140 bar) para MBHOT 1320

HZL6100925

HZL61008525

Capacidade: 0 a 30 litros (a 140 bar)

bocal  de conexão rapida em aço inoxidavel

 ligação KEW para lança 1/4" fêmea

Injector acopolavel compativel com MBH2400

Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02

 ligação KEW para lança 1/4" macho

Injector acopolavel compativel com MBH1260

Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02

HZ020

HZLS03

HZ07701

HZ07702

HZ07705

Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02

Injector acopolavel compativel com MBHHOT 1320

Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02

Valvula de agulha para lança reforçada

Lança de injecção com tanque para 2 litros de solução

 ligação KEW para pistola

Controle de debito ajustável

Especial para sistemas de alta pressão
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HZ054

HZ055

HDF25085

HDF25110

HDF25175

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

 ligação KEW para torneira 3/8" fêmea

 ligação KEW para torneira 1/2" fêmea

Bocal de alta pressão para MBH1260, jacto plano 25"

HSRV0810

HSRV0820

Bocal rotativo para MBH1260

Bocal rotativo para MBH1800

Bocal rotativo para MBH2400

Idêntico HDF25085 mas para MBH1800

Idêntico HDF25085 mas para MBH2400

HDRR100-01

HDD090

HDD110

HDD180

HSRV0803

Mangueira para limpeza de esgotos  20 metros NW8, KEW

Não inclui bocal

Bocal de canal standart para MBH1260

Ponta de perfuração 1/4" de IG

Bocal de canal standart para MBH1260

Mangueira para limpeza de esgotos  3 metros NW8, KEW

Não inclui bocal

Mangueira para limpeza de esgotos  5 metros NW8, KEW

Não inclui bocal

Mangueira para limpeza de esgotos  10 metros NW8, KEW

Não inclui bocal

HSRV0805

HDRR200-01

HDRR100

HDRR120

HDRR200

Ponta de perfuração 1/4" de IG

Bocal de canal standart para MBH1260

Ponta de perfuração 3/8" de IG

Bocal de canal rotativo para MBH1260

Ponta de perfuração 1/4" de IG

HDR090

HDR120

HDR200

Bocal de canal rotativo para MBH1800

Sem ponteira de perfuração

Bocal de canal rotativo para MBH1800

Sem ponteira de perfuração

Bocal de canal rotativo para MBH1260

Sem ponteira de perfuração

HDRR120-01 Bocal de canal rotativo para MBH1800

Ponta de perfuração 1/4" de IG

Bocal de canal rotativo para MBH2400

Ponta de perfuração 1/4" de IG
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Referencia:

HSK12252SC

HSK12352SC

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 10 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 15 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 20 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 25 metros

Trolley de aluminio com tanque de 200 litros

Trolley de aluminio

Tanque de 200 litros 

Com torneira de rosca

Tanque de 200 litros 

Conexão de 1 1/2"

Dupla função do interruptor de flutador:

detecção de repleto

detecção de cheio

HS10102SN

HS10202SN

HS10302SN

HSK12202SC

HS10152SN

HS10252SN

HS10352SN

Mangueiras de alta pressão

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 30 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 35 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 50 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 50 metros

TANQUES RESERVATÓRIOS

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 30 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 35 metros

ARTIGO

HV0200

HV0200F

HV05009

HSK12302SC

HSK12502SC

HSK12702SC

Tanque de 200 litros 

Com torneira de rosca

Flutuador

Tanque de 500 litros 

Com interruptor electrico de flutuador

Porta de sucção

detecção de vazio

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 20 metros

Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 20 metros

Flutuador

Tanque de 500 litros 
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Referencia:

Idêntico ao HLZ18V para tubo ø 22

HSRV0805

HSRV08075

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

HSRV0810

HSRV0820

Mangueira de ligação 5 metros NW8 com ligação KEW

Mangueira de ligação 7,5 metros NW8 com ligação KEW

Mangueira de ligação 10 metros NW8 com ligação KEW

Mangueira de ligação 20 metros NW8 com ligação KEW

Mangueira de ligação de 1,5 m

Para unidade fixa de limpeza, 

Tubagem de 18 mm e ligações de rosca

Mangueira de ligação de 1,5 m

Para unidade de limpeza  móvel

Tubo de aço inoxidavel de 18 x 1,5 mm

Comprimento: 6 metros com ligação de rosca por metro

Sistema  fixo de tubagem de alta pressão
ARTIGO

Dispositivo flexivel para lavagem
ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Dispositivo flexivel para lavagem

Dispositivo de lavagem flexivel para limpeza fácil  do funil de ventilação

Facil inserção e maneio

Para usar com máquinas de alta pressão

Cabeça de aluminio

Com  6 laços flexiveis com bocais  de alta pressão 

 Kit de montagem com parafusos e buchas 

Tudo em aço inoxidavel

Idêntico ao HLZ18V mas com cotovelo de ligação a torneira

Mangueira de 5 metros

Ligação KEW

Set de lavagem para ligação a  máquina de alta pressão (20 a 30 litros/minuto) 

ATENÇÂO: Máquina de alta pressão tem que ter 20 litros/minuto

HZS100

HZS101
Idêntico para máquina de pressão de 31 a 50 litros por minuto

HLZ18V

HLZ18VW

HLZ22VT

HL18L

HL22L

HL18B

HL22S

HL18AS

HL18AM

HL22AS

Tubo de aço inoxidavel de 18 x 2,0 mm

Comprimento: 6 metros com ligação de rosca por metro

Tubagem de 18 mm e ligações de rosca

Mangueira de ligação de 1,5 m

Para unidade   de limpeza com controle de frequência

Tubagem de 22 mm e ligações de rosca

Fixador 15 ou 18 mm com parafusos de aço inoxidavel e buchas

Fixador 22 mm com parafusos de aço inoxidavel e buchas

Conexão pré instalada de torneira ø 18:

Ligação T, ligação de rosca para ponteira de ligação rápida 500 bar

Valvula curva  
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HLDS

HLDS22

ligação em cotovelo 18 mm em aço inoxidável

ligação em cotovelo 22 mm em aço inoxidável

Com adaptador e ligação T para tubo de 22 mm

HL18W

HL22W

HL18T

HL22T

HL22T18

ligação T 18 mm aço inoxidável

ligação T 22 mm aço inoxidável

ligação T  22x18x22 mm aço inoxidável

Sistema  fixo de tubagem de alta pressão
ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

HL18G

HL22G

HL22GR18

ligação linear recta 18 mm em aço inoxidável

ligação linear recta 22 mm em aço inoxidável

ligação linear recta  22x18x22 mm aço inoxidável

Reservatório de pressão 0,35 litro

40 a 210 bar

3/8"

Com adaptador e ligação T para tubo de 18 mm

Reservatório de pressão 0,35 litro

40 a 210 bar

3/8"

Possibilidade de encomendar peças suplentes
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MBHSTR51

MBHSTR10

MBHSTR50

MBHSTR52

Suporte de mangueira em aluminio para fixação na parede ( no meio da foto)

Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira

máximo: 70 metros de mangueira

não inclui: mangueira

                    enrolador

                    ponteiras

HLLH01
Suporte para  3 ponteiras em aluminio para fixação na parede 

( 2 peças, fornecido sem ponteiras)

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

HLSH

WB0011-01

Oleo Sintético

MB SAE 10W 60

Oleo sintético para motores

 Embalagem de 1 Litro

MBHSTR03

Kit de ligação para lava botas 

Kit de ligação para lava botas 

Para tubagem fixa com pistola , mangueira de pressao e ligação rápida

HSW01

Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira

HSW02

Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira

Lavadora de botas com ligação lavadora de alta pressão

Com ligação KEW

Não inclui: bocais

Kit de bocais para lavadora de botas

4 bocais de 5 litros por minuto por bocal para a MBH1260

Idêntico a MBHSTR50 mas para MBH1800

Idêntico a MBHSTR50 mas para MBH2400

Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira

máximo: 120 metros de mangueira

não inclui: mangueira

                    enrolador

                    ponteiras

ACESSORIOS PARA ESTAÇÃO DE LIMPEZA FIXA 

	

	

	

	

	

	










