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СЕЛСКО СТОПАНСТВО И 
ЖИВОТНОВЪДСТВО

  Селскостопанска техника 
  Горско стопанство
  Животновъдство   Инсталации за биогаз

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, 
СТРОИТЕЛСТВО

 Строителство            Комунални услуги 
  Противопожарни служби

   Железопътен транспорт
  Аварийно-спасителни служби

ТЕХНИЧЕСКИ АКЦЕНТИПО-ДОБРЕ ПЕРФЕКТНИ, ОТКОЛКОТО ЕВТИНИ! | ИНОВАЦИЯ В ЦЯЛАТА ЛИНИЯ

ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ –                    
У ДОМА И В ДВОРА

  Използване за лични нужди (у дома и в двора)
  Почистване на сгради
  Професионални домоуправители

БРАНШОВИ РЕШЕНИЯ | ПОДХОДЯЩО ИЗДЕЛИЕ НА KRÄNZLE ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА!

Всеки бранш има нужда от индивидуални решения.
Изискванията и задачите на машините за почистване с високо налягане, мокрите и 
сухи прахосмукачки и машини метене метачни машини се различни за отделните 
браншове на промишлеността. Ето защо Kränzle е разработила гама от изделия, която 
изпълнява без проблем всички изисквания благодарение на своята пълнота.

ЗОНИ С ПОВИШЕНИ ХИГИЕННИ 
И САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ

  Санитарни съоръжения   
  Канализационна техника
  Месарски магазини и кланици
  Тръбни, канални и промишлени услуги

ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ,            
АВТОПАРКОВЕ 

  Автопарков                                       Спедиции                                                 
  Автотранспортни фирми 
  Автомобилна промишленост                                                                                                                    
  Фирми за автобусни и таксиметрови превоз 

ПРОМИШЛЕНОСТ

  Машиностроене и промишлено оборудване
  Корабостроителници/корабостроене

ЗАНАЯТЧИЙСТВО

  Шлосерски работилници  
  Бояджийски цехове
  Мебелни цехове  
  Дърводелски работилници    Пекарни

ГЛАВА НА ПОМПАТА ОТ СПЕЦИАЛЕН МЕСИНГ 
Изработената от изковка от специален месинг глава на помпата е сърцето 
на нашите усъвършенствани машини за почистване с високо налягане. 
Големият и прегледен манометър от неръждаема стомана (с изключение 
на серия K 1050) е идеалното допълнение. Експлоатационният живот на 
машините е увеличен значително благодарение на защитата от работа на 
сух ход и системата за рециркулация при теч.

ПЛУНЖЕР ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА C КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ                               
Всички машини за почистване с високо налягане на Kränzle са 
оборудвани с плунжери от неръждаема стомана с керамично покритие, 
които удължават значително техния живот. Добрата топлопроводимост 
на плунжера от неръждаема стомана се съчетава с положителните 
свойства на керамичното покритие (изключително малко износване на 
повърхността).

ДВИГАТЕЛ С ГОЛЯМА МОЩНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ                             
Оразмерените за високо натоварване двигатели с продължителен 
експлоатационен живот с обичайното високо качество на Kränz-
le осигуряват за дълговечността и голямата мощност. Машините за 
почистване с високо налягане с бавни 4-полюсни електродвигатели (1400 
об/мин) работят с по-малко обороти, което намалява пусковия ток, шума и 
износването. 

БАРАБАН ЗА МАРКУЧ           
Изпълненията с барабани за маркучи предлагат максимален комфорт 
при намотаването и размотаването на маркуча за високо налягане. 
Оразмерените за големи натоварвания барабани за маркуч позволяват 
да се използват до 20 m маркуч за високо налягане и съответно 
значително по-голям обхват в зависимост от модела.

ПРОХОДИМОСТ И СТАБИЛНОСТ           
Изключително стабилната и здрава рама позволява лесно 
транспортиране дори по неравен терен и се грижи за високата стабилност 
по време на употреба. Малките препятствия лесно могат да бъдат 
преодолени благодарение на големите колела.

СЪЕДИНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА БЪРЗА СМЯНА                             
Съединителната система за бърза смяна със закалени компоненти от 
неръждаема стомана се грижи за лесното и абсолютно сигурно свързване 
на предпазния пистолет със струйната тръба. 
Полезна информация: По поръчка машините за почистване с високо 
налягане Kränzle с винтово съединение могат да бъдат преоборудвани и 
със съединителна система за бърза смяна. 

Компанията е основана през 1974 г. с цел производство на машини 
за почистване с високо налягане от професионален клас за пазара на 
услугите по почистване.
Чрез устойчивото прилагане на тази концепция за ефективност марката 
Kränzle успя да се наложи на световния пазар. 

Днес компанията разполага с дъщерни дружества в Швейцария и Полша, 
както и с обширна мрежа от вносители в над 90 страни в света. Около 200 
служители работят в две предприятия с обща площ 54 000 m². 
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quadro 1200 TSTK 1152 TST K 2160 TST Profi 175 TST

quadro 11/140 TST

quadro 799 TST quadro 1000 TST

bully 1200 TST

HD 10/122 TS HD 12/130 TS

40422040432 404210412181 417811 412321

417331 41770

404411403541 

БЕСТСЕЛЪР

НОВО!

  Интегриран барабан за маркуч
  15 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба Vario-Jet с тръба от неръждаема стомана
 Струйна тръба за дюза Dirtkiller с тръба от неръждаема стомана

  Изсмукване на почистващия препарат

   Интегриран барабан за маркуч
   15 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба Vario-Jet с тръба от неръждаема стомана
  Струйна тръба за дюза Dirtkiller с тръба от неръждаема стомана

  Изсмукване на почистващия препарат

  Интегриран барабан за маркуч
  15 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

 Струйна тръба за дюза Dirtkiller с тръба от неръждаема стомана

  Изсмукване на почистващия препарат

  10 m, Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
 Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr

   10 m, Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с регулираща дюза

  Изсмукване на почистващия препарат

МАШИНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С СТУДЕНА ВОДАС ВИСОКО НАЛЯГАНЕ | ПРЕНОСИМ

МАШИНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ СЪС СТУДЕНА ВОДА С ВИСОКО 

НАЛЯГАНЕ  | МОБИЛЕН

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Струйна тръба за дюза Turbokiller с тръба от неръждаема стомана

  Изсмукване на почистващия препарат

 Интегриран барабан за маркуч
  15 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Струйна тръба за дюза Dirtkiller с тръба от неръждаема стомана

 Изсмукване на почистващия препарат

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Струйна тръба за дюза Dirtkiller с тръба от неръждаема стомана

  Изсмукване на почистващия препарат

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
 Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

 Струйна тръба за дюза Turbokiller с тръба от неръждаема стомана

  Изсмукване на почистващия препарат

 Интегриран барабан за маркуч
  15 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Струйна тръба за дюза Dirtkiller с тръба от неръждаема стомана

МАШИНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ СЪС СТУДЕНА ВОДА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ  | МОБИЛЕН

Технически промени и грешки са изключени

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 120 bar 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 130 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 130 bar 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 140 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 150 bar 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 160 bar 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 140 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 180 bar 13 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 220 bar 16 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 180 bar 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

РАМА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

РАМА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА

РАМА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА 
СТОМАНА
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therm CA 12/150therm C 11/130

therm 1165-1 e-therm 500 M 18

therm 1017
Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 16/250

B 270 TB 170 T

414617414427

413531 469100

414701
41170 411862

411931411901

БЕСТСЕЛЪР

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 150 bar 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 130 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 165 bar 19,4 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване Temperatur t
30 - 130 bar 8 l/min 400 V~3/50 Hz 36 °C

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30 - 150 bar 16,7 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност двигател
30 - 240 bar 16 l/min Бензинов двигател Honda GX390

отпечатате Мощност двигател

30 - 150 bar 13 l/min Бензинов двигател Honda GX160

отпечатате Мощност двигател
30 - 240 bar 16 l/min Бензинов двигател Honda GX390

отпечатате Мощност двигател
30 - 180 bar 12,5 l/min Бензинов двигател Honda GX200

МАШИНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ГОРЕЩА ВОДА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ | МОБИЛЕН

  Интегриран барабан за маркуч
  15 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Изсмукване на почистващия препарат

  Интегриран барабан за маркуч
  15 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Изсмукване на почистващия препарат

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Изсмукване на почистващия препарат

ДИГИТАЛЕН 
ТЕРМОСТАТ

  Идеални за употреба с цел почистване без отработени газове
  10 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка

       Non-Marking
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя
  32 A щекер        Нагревателна мощност: 18 kW

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струяe
  Изсмукване на почистващия препарат

ДИГИТАЛЕН 
ТЕРМОСТАТ

МАШИНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С СТУДЕНА ВОДАС ВИСОКО НАЛЯГАНЕ  | ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с регулираща дюза

  Регулация на скоростта

  портативен, 33 kg
  10 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка 
   Струйна тръба от неръждаема стомана с регулираща дюза

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
 Струйна тръба за дюза Turbokiller с тръба от неръждаема стомана

  Струйна тръба от неръждаема стомана с регулираща дюза

БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ  
Висока производителност! По всяко 
време и навсякъде! С машините за 
почистване с високо налягане на Kränzle 
бензинов двигател вие сте сигурни, когато 
се търси най-висока производителност 
на почистване, независимо от 
електрическото захранване

 Работа без електрическа връзка
  Възможно е засмукване на водата от 

    отделен резервоар

ТЕХНОЛОГИЧЕН АКЦЕНТ!

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба за дюза Turbokiller с тръба от неръждаема стомана

   Струйна тръба от неръждаема стомана с регулираща дюза

E-THERM С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДГРЯВАНЕ
Новата серия e-therm е най-добрият 
избор за критичните за здравето места на 
приложение, като например в кланиците или 
в животновъдството.

  Почистване с гореща вода 
  Светла работна повърхност на колелата за

    чувствителни светли подове 
  e-therm 500 M 18 може да се използва 

    продължително в контакт 32 A

ТЕХНОЛОГИЧЕН АКЦЕНТ!

НОВО!

Технически промени и грешки са изключени

БЕСТСЕЛЪР
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therm-RP 1400LX-RP 1600 TST

WSC-RP 1200 TSWS-RP 1200 TS

therm-RP 1200 ATr.468041409010

41315504131500

468036

43855

НОВО! НОВО!

НОВО! НОВО!

отпечатате Мощност присъединяване обороти
70-170 bar 23,3 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30-150 bar 26,6 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 RPM

ПРЕДИМСТВАТА НА РЕДОВАТА ПОМПА:
Благодарение на конструкцията си редовата помпа позволява още 
по-висок дебит на водата и съответно по-високо почистващо действие в 
сравнение със стандартните помпи. Това се осъществява чрез колянов 
вал, който чрез свързващи пръти задвижва разположени редово бутала. 
Редовите помпи Kränzle се отличават със следните характеристики: 

 предаване на силите като при автомобилен двигател чрез стабилни 
    колянов вал, пръти и бутала

 принудително връщане на буталата
 помпа като цялостен модул
 голям обем на маслото
 подходяща за различни размери на двигателите

СЕРИЯ KRÄNZLE THERM-RP:
Благодарение на иновативната редова помпа новата серия Kränzle 
therm-RP предлага воден дебит от до 1600 l/h.
Вследствие на това уредите за почистване с гореща вода са особено 
подходящи за приложения, при които се изисква по-висока от средната 
почистваща мощност при високи работни налягания.

Няколко предимства на серия therm-RP:
  Оптичен контрол на пламъка 
  Брояч на работните часове 
  по екологична, по-нисък разход на гориво и по-ниски емисии 
  с ниски нива на шум

РЕДОВИ ПОМПИ KRÄNZLE | ПОЧИСТВАЩА МОЩНОСТ ЗА НАЙ-ВИСОКИ НАТОВАРВАНИЯ

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Дигитален контролен панел

  Изсмукване на почистващия препарат

  Интегриран барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Работно налягане безкрайно регулируемо

  10 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
 Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Стойка за стенен монтаж
  Работно налягане безкрайно регулируемо

  10 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Стойка за стенен монтаж
  Работно налягане безкрайно регулируемо

АВТОМАТИЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА 
НАМОТАВАНЕ НА МАРКУЧ
 Автоматичен механизъм за намотаване 

    на маркуч от неръждаема стомана
  Въртяща се стойка за страна и таван
  Маркуч за високо налягане със 

с 20 m 
Маркуч за високо налягане със

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ!

Независимо дали в селското стопанство, или в животновъдството, в строителството или в промишлеността: съществуват случаи, в които се 
изисква особено високо почистващо действие, за да се постигне перфектната чистота. Новите машини за почистване с високо налягане Kränz-
le с редова помпа удовлетворяват ефективно и безпроблемно дори най-високите изисквания.

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ С РЕДОВА ПОМПА KRÄNZLE

KRÄNZLE СЕРИЯ LX-RP & СЕРИЯ WS-RP:
За ежедневното почистване на помещения за животни, оборудване и 
трактори са необходими особено здрави и мощни машини за почистване 
с високо налягане с висока почистваща мощност. Тук серията LX-RP или 
серия WS-RP поставя нови стандарти и впечатлява по отношение на 
технологията, качеството и производителността.

НОВО!

отпечатате Мощност присъединяване обороти
70-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 RPM

  Въртяща се на 180° барабан за маркуч
  20 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба от неръждаема стомана с дюза за плоска струя

  Дигитален контролен панел

  Изсмукване на почистващия препарат

Технически промени и грешки са изключени

ВЪРТЯЩА СЕ НА 
180° БАРАБАН ЗА 
МАРКУЧ
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41104

150383

121316121800-XXX

132600

351001 132060

133003

41262

12441
10 m 
15  m
20 m 
25 m
30 m 

418030

410581
41058
410582
410583
410584

41801

121801-XXX

41850

41861

41860

41105 4110741106

Вход Мощност Температура на водата
M22x1.5 вътр. резба max. 19 l/min max. 60 °C

Маркуч за почистване на тръби
  Дюза KN 055 стандарт

За почистване на тръбопроводи, водосточни и 
канализационни тръби.

Вход Дюза
M22x1.5 вътр. резба D00045

Приставка за почистване на 
басейни

  Идеален за почистване на басейн
  Възможна е връзка с тръба за смукателна утайка или 

     удължителна тръба

Вход Мощност Температура на 
водата

M22x1.5вътр. резба max. 12 l/min max. 60 °C
Вход Мощност Температура на 

водата
M22x1.5вътр. резба max. 15 l/min max. 60 °C

Вход Мощност Температура на 
водата

M22x1.5 вътр. резба max. 15 l/min max. 60 °C
Вход Мощност Температура на 

водата
M22x1.5 вътр. резба max. 19 l/min max. 60 °C

Вход Мощност Температура на 
водата

M22x1.5 вътр. резба max. 19 l/min max. 60 °C

Вход Мощност Температура на 
водата

M22x1.5 вътр. резба max. 20 l/min max. 60 °C

Вход
R 3/4" външ. резба

Вход Дюза Производителност на засмукване
M22x1.5 вътр. резба D00045 bei 130 bar: 10.000 l/h

Вход Дюза (стандарт)
M22x1.5 вътр. резба Дюза с ниско налягане D3035

Вход продукция

M22x1.5 вътр. резба R 3/4" външ. резба
Вход продукция

D12 R 3/4" външ. резба

Вход продукция
D12 M22x1.5 външ. резба

Вход Дюза (стандарт)
M22x1.5 вътр. резба ● ● 042

Вход продукция
D12 R 1/4″ външ. резба 

Вход продукция
R 3/4" вътр. резба R 3/4" външ. резба

Round Cleaner UFO дълго
  Лесно изпълнение   Ø 300 mm

За бързо почистване на малки до средни площи.

Round Cleaner UFO 
дълго Неръждаема стомана

  Неръждаема стомана   Ø 350 mm
За бързо почистване на малки до средни площи.

Round Cleaner Неръждаема 
стомана

  Неръждаема стомана   Ø 300 mm
За бързо почистване на средни до големи площи.

Round Cleaner Неръждаема 
стомана

  Неръждаема стомана   Ø 520 mm
За бързо почистване на големи до много големи 
площи.

Round Cleaner 
Неръждаема стомана

  Неръждаема стомана   Ø 420 mm
За бързо почистване на големи до много големи 
площи.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ  | НАСТАВКИ ЗА  МИЕНЕ НА ПОД

Изсмуквател за тиня
  Дължина на маркуча 3,8 m 
  макс. Височина на засмукване 3 m

За лесно засмукване на утайки от басейни и водоеми

Засмукващ маркуч
  Дължина на маркуча 3 m       ме контролен клапан

За засмукване на вода от отделно
Контейнери или езера.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ |  
ПРИСТАВКИ ЗА МАРКУЧИ И ПРАХОСМУКАЧКИ

Изсмуквател за тиня от 
неръждаема стомана

  макс. Височина на засмукване: 3 m
  Vrŭzka kŭm vsichki pochistvashti preparati pod visoko 

    nalyagane ot 10 l / min                                  дължина: 2 m 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Професионалното допълнително оборудване не 
е съвместимо с машините за почистване с високо 
налягане за частна употреба.
При поръчка посочете техническите данни на 
машината за почистване с високо налягане.

Двойна въртяща се дръжка
  660 mm

За безстепенно регулиране на работното налягане.  
Дюзата за високо налягане се поръчва отделно.

Ъглова струйна тръба къса Ъглова струйна тръба дълга
  670 mm                       За безстепенно регулиране 

на ъгъла на наклон на струйната тръба от  20 – 140°.  
Дюзата за високо налягане се поръчва отделно.

  1100 mm                             За безстепенно регулиране 
на ъгъла на наклон на струйната тръба от  20 – 140°.  
Дюзата за високо налягане се поръчва отделно.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С 
ВИСОКО НАЛЯГАНЕ | СПЕЦИАЛНИ СТРУЙНИ ТРЪБИ И ДРУГИ

Адаптер за струйна тръба
  100 mm

Адаптер за струйна тръба за използване на принадлежностите 

на Kränzle с винтово съединение при предпазни пистолети със 

съединителна система за бърза смяна

Стенен държач Butler
  Доставка без принадлежности

За оптимално и икономисващо място съхранение на 
допълнителното оборудване Kränzle.

M2000 с Vario-Jet
  късо изпълнение
  с регулируема дюза 

    (точкова струя, плоска струя, ниско налягане)

Струйна тръба от неръждаема 
стомана с регулираща дюза къса

  340 mm 
  със съединителна система за бърза смяна 
  с дръжки

Защита против пръскане
  д x ш: 280 mm x 190 mm      Ø по-долу 220 mm

Може да се използва за всички струйни тръби за 
почистване. За почистване на мъхести пътеки без 
водни пръски.

Входен воден филтър
  Вход и изход с изпълнение от месинг

Предотвратява повреди по напорната помпа 
вследствие на частици замърсяване във водата.

илюстрация: Двойно копие

илюстрация: Защита от пръски

илюстрация:  
Струйна тръба от неръждаема стомана с регулираща дюза

Дюза 045:

Дюза 045:
 

Дюза 055: 

Дюза 055: Дюза 055: Дюза 055: 

Технически промени и грешки са изключени
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Ventos 30 E/LVentos 20 E/L

1 L 2 L

Colly 800

1 L 2 L 1 L 5 L

Kränzle 1+150079

583930583910

50077

584028

584018

584017

584020

584024

1 L: 135303
2 L: 135313

1 L: 135301
2 L: 135311

410500410501

128062410507

1 L:  412576
5 L: 412589

41073

584080

584012

НОВО!

  Принцип на лопатката за боклук
  Безстепенно регулиране на височината на страничната метла

Обемен събирателен съд Работна ширина
30 l 850 mm

   Удължение от неръждаема стомана: 1000 mm
За щадящо почистване при упорити замърсявания на 
превозни средства и фасади.

Подова дюза Premium
  450 mm                          изработени от алуминий

За почистване с прахосмукачка на големи 
повърхности. С приставка с четка и приставка с 
гумен ръб.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
ПРАХОСМУКАЧКА| ОПЦИЯ

Дюза за килими
  295 mm                     превключване

За почистване на килими и мокети и на гладки 
повърхности.

Универсална дюза-четка
  130 mm

за изсмукване и изчеткване.

Засмукваща четка
  3 mm   с ципv

Специално за животновъдството

Турбочетка
  280 mm

Със задвижвана ос на четката. 
За почистване на килими и мокети.

ПРОМИШЛЕНИ ПРАХОСМУКАЧКИ  | МОКРО И СУХО

  Патрон на главния филтър
  Торба за прах (включени 5 броя)
  Засмукващ маркуч (Ø 36 mm x 3,5 m)
  Подова дюза (300 mm) за мокро засмукване
  2 удължителя (500 mm, от неръждаема стомана)
  огъната ръчна тръба
  Дюза за фуги (300 mm)
  Дюза за фуги
  Засмукваща четка

  Патрон на главния филтър
  Торба за прах (включени 5 броя)
  Засмукващ маркуч (Ø 36 mm x 3,5 m)
  Подова дюза (300 mm) за мокро засмукване
  2 удължителя (500 mm, от неръждаема стомана)
  огъната ръчна тръба
  Дюза за фуги (300 mm)
  Дюза за фуги
  Засмукваща четка

Клас на 
запрашеност мощност присъединяване обороти

L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 17 l (сух)

Клас на 
запрашеност мощност присъединяване обороти

L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 32 l (сух)

РЪЧНИ МАШИНИ МЕТЕНЕ

Обемен събирателен съд Работна ширина
40 l 670 mm

 Принцип на лопатката за боклук
 Безстепенно регулиране на височината на страничната метла

Вход Дюза отпечатате Температура на 
водата

M22x1.5 
вътр. резба ●●  03 250 bar max. 30 °C

Вход Температура на водата
M22x1.5 вътр. резба max. 35 °C

Вход Температура на водата
M22x1.5 вътр. резба max. 35 °C

Вход Дюза отпечатате Температура на 
водата

D12 ●●  03 250 bar max. 30 °C

Вход Температура на водата
D12 max. 35 °C

Вход Температура на водата
D12 max. 35 °C

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ | ЧЕТКИ ЗА МИЕНЕ И ИНЖЕКТОРИ ЗА ПЯНА

Генериране и подаване на активна пяна.  
За предпазни пистолети с винтово съединение.

  Ширина на главата на четката: 240 mm
За щадящо почистване при упорити замърсявания на 
превозни средства и фасади.

   Удължение от неръждаема стомана: 400 mm
За щадящо почистване при упорити замърсявания на 
превозни средства и фасади.

Инжектор за пяна 
 – винтово съединение

Четка за миене напречнаЧетка за миене въртяща

Инжектор за пяна 
– щекерно съединение
Генериране и подаване на активна пяна. За предпазни 
пистолети за изключване с прикачна връзка.

Четка за миене напречна дълъг
   Удължение от неръждаема стомана: 1000 mm
За щадящо почистване при упорити замърсявания на 
превозни средства и фасади.

Четка за миене въртяща дълъг

Универсален почистващ 
препарат Alfa Neutral

  pH стойност: 10.9 (неразредено състояние)
Универсален почистващ препарат за отстраняване на 
силни замърсявания.

Технически промени и грешки са изключени

Вход Температура на водата
M22x1.5 вътр. резба max. 35 °C

  дължина: 375 mm
За щадящо почистване при упорити замърсявания на 
превозни средства и фасади.

Четка за миене плоска

Засмукващ маркуч
  Дължина на маркуча: 3.5 m (DN 27)

За електрически машини, позволяващи 
изсмукване.

Широка дюза
  Размери д: 250 mm x ш: 65 mm

За трудно достъпни места
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НОВО! НОВО!

БЕСТСЕЛЪР

отпечатате Мощност присъединяване обороти
130 bar 7,5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
130 bar 7,5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30-130 bar 8 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 RPM

отпечатате Мощност присъединяване обороти
30-150 bar 9 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 RPM

  Комфортно закрепване на маркуча
  Маркуч за високо налягане, 8 m
 Струйна тръба Jet с тръба от неръждаема стомана
  Струйна тръба за дюза Dirtkiller

  Преносими и компактни
  Маркуч за високо налягане, 8 m
  Струйна тръба Jet с тръба от неръждаема стомана
  По желание: Струйна тръба за дюза Dirtkiller

  Интегриран барабан за маркуч
  12 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Струйна тръба Jet с тръба от неръждаема стомана
  Струйна тръба за дюза Dirtkiller

МАШИНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С СТУДЕНА ВОДАС ВИСОКО 
НАЛЯГАНЕ  | СЕРИЯ K 1050

СЪС СЪЕДИНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА БЪРЗА СМЯНА D10

МАШИНИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С СТУДЕНА ВОДАС ВИСОКО НАЛЯГАНЕ  | СЕРИЯ X

ОСОБЕНОСТИ НА X-СЕРИЯ  
Може да се използва и мести в изправено 
комфортно положение.

 Идеална за ориентирани към 
    високото качество крайни потребители с 
    изисквания към професионализма

  Изпълнение с променлив ток 4-полюсно
    или 2-полюсно  

  Безшумна и с дълъг експлоатационен 
    живот   

  Интегриран барабан за маркуч
  Кутия с принадлежности за практично 

    съхранение на сменяемите дюзи

ТЕХНОЛОГИЧЕН АКЦЕНТ!

  4-полюсен електродвигател, безшумен и с продължителен 

експлоатационен живот         Сменяема дюза Dirtkiller         

  12 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка

  Сменяема приставка дюза за плоска струя

  2-полюсен електродвигател, особено мощен
  12 m,  Маркуч за високо налягане със стоманена оплетка
  Сменяема приставка дюза за плоска струя
  Сменяема дюза Dirtkiller

отпечатате Мощност присъединяване обороти
130 bar 7,5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 RPM

ЗА ЧАСТНА УПОТРЕБА!

СЪЕДИНИТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА БЪРЗА 
СМЯНА
Съединителната система за бърза смяна 
със закалени компоненти от неръждаема 
стомана осигурява лесно и абсолютно 
надеждно свързване на предпазния 
пистолет с допълнителното оборудване 
Kränzle.

ТЕХНОЛОГИЧЕН АКЦЕНТ!

СТРУЙНА ТРЪБА ЗА ДЮЗА 
SCHMUTZKILLER
Подходящи за упорити замърсявания по различни 
повърхности.

  дължина 400 mm

KRÄNZLE ПРОГРАМА ЗА АКСЕСОАРИ

ROUND CLEANER UFO
За ефективно почистване на по-големи площи, като 
подходи към гаражи и тераси.

  Ø 260 mm

ЧЕТКА ЗА МИЕНЕ
За щадящо почистване на стъкло, дърво, пластмаса и 
боядисани повърхности.

  Въртяща се глава на четка, Ø 180 mm

Маркуч за почистване на тръби
За почистване на тръбопроводи, водосточни и 
канализационни тръби.

  дължина 10 m

Генериране и подаване на активна пяна. 
 регулируем ъгъл на пръскане
 Количество на пълнене: 1 литра / 2 литра

ИНЖЕКТОР ЗА ПЯНА
Универсален почистващ препарат за отстраняване на 
силни замърсявания.

 pH стойност: 10.9 (неразредено състояние)

Универсален почистващ 
препарат Alfa Neutral

ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ 
ПРОДУКТИ

ОТКРИЙТЕ ПОВЕЧЕ ОЩЕ СЕГА!
Сканирайте QR кода и изтеглете актуалната 
брошура за частни потребители на Kränzle или 
посетете www.kraenzle.com

СЪС СЪЕДИНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА БЪРЗА СМЯНА D10

ЗА ЧАСТНА УПОТРЕБА!

УДЪЛЖЕНИЕ ЗА СТРУЙНА ТРЪБА
Идеални за труднодостъпни места на високи фасади.

  дължина 400 mm

ЩРАК!

БЕСТСЕЛЪР

БЕСТСЕЛЪР



ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОДУКТИТЕ 
KRÄNZLE

ПОЧИСТВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА

© Kränzle, в сила от 01.02.2020 г. • Артикул № 3040813-BGR • Технически промени и грешки са изключени • До изчерпване на наличностите • Цена и срок за доставка при запитване • Плащане по договорка

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen
телефон: +49 7303 96 05 0

Е-мейл: sales@kraenzle.com
www.kraenzle.com

ВАШИЯТ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЩЕ СЕ РАДВА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!


