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FAÇA SUA CASA BRILHAR!
Limpeza perfeito com a série K 1050

QUALIDADE PROFISSIONAL A UM PREÇO ATRAENTE.
As lavadoras de alta pressão da série K 1050 oferecem quali-
dade profissional em todas as aplicações típicas em torno de 
uma casa e de um jardim, a preço módico.

Graças às suas soluções inteligentes a Kränzle
conseguiu integrar a qualidade de profissionais, agora 
também para usuários privados, num desenho de carcaça 
compacto e bonito, que economiza espaço e custos.

Desde a versão portátil K 1050 P à versão móvel K 1050 TST 
com tambor de mangueira integrado, esta série oferece-lhe 
tudo o que pode esperar de um produto de qualidade de 
ponta.

Kränzle pode ser adquirido exclusivamente no comércio espe-
cializado. O motivo é simples. Quem tem exigências elevadas 
em relação à qualidade e à funcionalidade de suas máquinas, 
também pretende uma assistência técnica profissional. E 
esta assistência é assegurada pelos comerciantes autorizados 
treinados pela Kränzle.

Como resultado, os utilizadores beneficiam da mais 
alta qualidade Made in Germany, de uma força de limpeza 
soberana e de uma vida útil especialmente longa.

ISTO É QUALIDADE!
Inovações de ponta a ponta

CABEÇA DE BOMBA DE ALTA QUALIDADE   
EM LATÃO ESPECIAL 
A cabeça de bomba em latão especial fundido com êmbolos 
de aço inoxidável de revestimento cerâmico é a peça central 
das nossas sofisticadas lavadoras de alta pressão. Com 
sistema de recuperação de fugas e sistema de paragem total 
para descompressão da mangueira de alta pressão.

MOTOR DE ALTA POTÊNCIA DE LONGA DURAÇÃO 
Motor de grande dimensão, de longa duração, com a 
alta qualidade habitual da Kränzle para uma vida útil 
especialmente longa e máxima potência.

SISTEMA ENGENHOSO DE ENCAIXE DE   
MUDANÇA RÁPIDA 
O sistema inteligente de conexões de troca rápida de aço 
inoxidável endurecido assegura uma conexão simples 
e absolutamente segura da pistola de desconexão de 
segurança com a lança.

PARCEIRO DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO

A pesquisa e o desenvolvimento próprios são o coração e, simultaneamente, o motor da estra-
tégia de inovação da Kränzle. Colaboradores experientes trabalham aqui diariamente em novas 
soluções que ofereçam aos utilizadores em todo o mundo vantagens em termos de eficiência 
de limpeza, segurança e manuseio.

Quem escolhe a marca Kränzle recebe sempre lavadoras de alta pressão sofisticadas com van-
tagens técnicas que convencem em todos os aspectos.

Muitos destes detalhes técnicos são inovações provenientes das áreas de desenvolvimento e 
produção da Kränzle em Illertissen, na Baviera.
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K 1050 P

49.501

40 12314 12001 1

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

19 kg

1. 2. 3. 

VANTAGENS TÉCNICAS
1. CABEÇA DE BOMBA DE ALTA QUALIDADE EM    
    LATÃO ESPECIAL

Com sistema de paragem total para descompressão 
da mangueira de alta pressão. 

2. AVANÇADO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO 
Suportes práticos para acomodar a pistola de 
desconexão de segurança e as lanças.

3. PRÁTICA E PORTÁTIL
A pega de forma ergonômica serve ao mesmo 
tempo para enrolar o cabo elétrico.

ÁREA DE EMPREGO
A K 1050 P foi elaborada especialmente para a utilização 
não-industrial em casa e no jardim.

VOLUME DE FORNECIMENTO Art. n.º

   Mangueira de alta pressão DN 6 41.054 1  
 comprimento 8 m

   Pistola de desconexão de segurança M2000  12.475 
 com sistema de mudança rápida 

   Lança VJet com tubo de aço inoxidável 12.900-03
 e sistema de mudança rápida 

   Filtro de entrada de água com filtro visível 13.311

A K 1050 P
Portátil e compacta

Dados técnicos

Modelo Portátil

Art. n.º

Código EAN

Pressão de serviço

Sobrepressão admissível máx.

Vazão de água

Velocidade do motor 2.800 rpm

Valor de potência eléctr. Ligada

Potência absorvida / débito de potência

Peso
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1. 2. 3. 

K 1050 TS

49.505 1

40 12314 12010 3

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

21 kg

A K 1050 TS
Com prático alojamento para mangueira

VANTAGENS TÉCNICAS
1. CABEÇA DE BOMBA DE ALTA QUALIDADE EM    
    LATÃO ESPECIAL

Com sistema de paragem total para descompressão 
da mangueira de alta pressão. 

2. AVANÇADO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO 
Módulo de organização que ocupa pouco espaço, para 
alojar a pistola de desconexão de segurança e as lanças.

3. PRÁTICO ALOJAMENTO PARA MANGUEIRA
Suporte prático para enrolar a mangueira   
de alta pressão.

ÁREA DE EMPREGO
A K 1050 TS foi elaborada especialmente para a utilização 
não-industrial em casa e no jardim.

VOLUME DE FORNECIMENTO Art. n.º

   Mangueira de alta pressão DN 6 41.054 1  
 comprimento 8 m

   Pistola de desconexão de segurança M2000  12.475 
 com sistema de mudança rápida 

   Lança com bocal turbo-jet com tubo de aço 42.403-03
 inoxidável e sistema de mudança rápida 

   Lança VJet com tubo de aço inoxidável 12.900-03
 e sistema de mudança rápida 

   Filtro de entrada de água com filtro visível 13.311

Dados técnicos

Modelo incl. suporte de arrumação de mangueira

Art. n.º

Código EAN

Pressão de serviço

Sobrepressão admissível máx.

Vazão de água

Velocidade do motor 2.800 rpm

Valor de potência eléctr. Ligada

Potência absorvida / débito de potência

Peso
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1. 2. 3. 

K 1050 TST

49.510 1

40 12314 12020 2

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

24 kg

A K 1050 TST
Com tambor de mangueira integrado

VANTAGENS TÉCNICAS
1. CABEÇA DE BOMBA DE ALTA QUALIDADE EM    
    LATÃO ESPECIAL

Com sistema de paragem total para descompressão 
da mangueira de alta pressão. 

2. AVANÇADO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO 
Módulo de organização que ocupa pouco espaço, para 
alojar a pistola de desconexão de segurança e as lanças. 

3. TAMBOR DE MANGUEIRA INTEGRADO
Tambor de mangueira prático com manivela dobrável e 
mangueira de alta pressão com malha de aço

ÁREA DE EMPREGO
A K 1050 TST foi elaborada especialmente para a utilização 
não-industrial em casa e no jardim.

VOLUME DE FORNECIMENTO Art. n.º

   Mangueira de alta pressão DN 6 49.116  
 comprimento 8 m

   Pistola de desconexão de segurança M2000  12.475 
 com sistema de mudança rápida 

   Lança com bocal turbo-jet com tubo de aço 42.403-03
 inoxidável e sistema de mudança rápida 

   Lança VJet com tubo de aço inoxidável 12.900-03
 e sistema de mudança rápida 

   Filtro de entrada de água com filtro visível 13.311

Dados técnicos

Modelo com enrolador de mangueira

Art. n.º

Código EAN

Pressão de serviço

Sobrepressão admissível máx.

Vazão de água

Velocidade do motor 2.800 rpm

Valor de potência eléctr. Ligada

Potência absorvida / débito de potência

Peso             
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03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C 15 l/min 20 bar / 2.0 MPa 35 °C 03 250 bar / 25 MPa 60 °C 03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C

41.870 40 12314 01267 5 12.800 40 12314 01215 6 13.530 1 40 12314 01791 5 12.850 40 12314 01448 8

12.870 40 12314 01165 442.403-03 40 12314 03180 5

OS ACESSÓRIOS LIGHT LINE
Multiplas possibilidades de combinação

Encare todas as tarefas de limpeza, por maiores que sejam. 
Calhas com folhagem, entradas com musgo ou pneus sujos; 
nós oferecemos a solução adequada para cada problema.

Com o programa de acessórios Kränzle Light-Line você tem o 
melhor equipamento possível para todas as tarefas e ainda 
amplia as possibilidades de emprego da sua lavadora de alta 
pressão.

O programa de acessórios Light-Line foi elaborado especial-
mente para a utilização não-industrial e agiliza as suas tare-
fas de limpeza. Assim, a série K 1050 prova ser um verdadeiro 
multi-talento.

ROUND CLEANER UFO LIGHT 
  ⍉ 260 mm 
  Prolongamento em aço inoxidável 

Para a limpeza eficiente de grandes 
superfícies em entradas e terraços.

ESCOVA DE LAVAGEM BRUSH LIGHT 
  Cabeça de escova rotativa,  ⍉ 180 mm 
  Prolongamento em aço inoxidável , 210 mm

Para a limpeza cuidadosa de vidro, 
madeira, plástico e verniz.

INJETOR DE ESPUMA LIGHT  
  Reservatório, 1 litro

Produção e aplicação de espuma de limpeza 
eficiente.  

MANGUEIRA DE LIMPEZA DE TUBOS LIGHT 
  Comprimento 10 m

Para pontos de difícil acesso em calhas.

PROLONGAMENTO DE LANÇA LIGHT 

  Comprimento  
     400 mm 

LANÇA COM BOCAL TURBO-JET LIGHT 

  Sistema de bocal 03
  Comprimento  

     400 mm

Adequado para sujidade resistente 
em diversos tipos de superfícies.

Perfeito para pontos de difícil acesso 
em fachadas altas.

Sistema de 
bocal l/min bar/ MPa max. °C l/min bar/ MPa max. °C Sistema de 

bocal bar/ MPa max. °C Sistema de 
bocal l/min bar/ MPa max. °C

Art. n.º Código EAN Art. n.º Código EAN Art. n.º Código EAN Art. n.º Código EAN

Art. n.º Código EANArt. n.º Código EAN
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Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen

Entregue pelo seu parceiro autorizado da Kränzle:

© Kränzle 2017, Art. n.º 30.450 5-PT 
Reservados eventuais erros e alterações técnicas.


