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1253122. Lanca przedłużająca: do trudno dostępnych miejsc 6. Pianownica: generuje gęstą pianę, aby zapewnić skuteczność  
 mycia poprzez dłuższą reakcję środka chemicznego z brudem 
 (w połączeniu z Alpha Neutral)

3. Round Cleaner UFO: do skutecznego czyszczenia większych   
 powierzchni płaskich

5. Wąż do czyszczenia rur / odpływów: skutecznie usuwa za-
 pchane rury i kanalizacje

7. Osłona przeciwbryzgowa: pomaga powstrzymać rozprysk   
 brudnej wody podczas pracy

1. Obrotowa dysza Dirtkiller: do usuwania szczególnie 
 uporczywych zabrudzeń

4. Obrotowa szczotka myjąca: do delikatnego czyszczenia więcej  
 wrażliwych powierzchnie

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE DO KAŻDEGO ZADANIA
AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZŁĄCZY NYPEL D10

Zawsze utrzymuj dom, ogród i własne otoczenia w doskonałym stanie: Myjka wysokociśnieniowa nadaje się do wielu prac, w których 
wymagane jest dokładne czyszczenie. Dzięki wszechstronnemu asortymentowi akcesoriów Kränzle użytkownicy mogą rozszerzyć zakres 
zastosowań. Czy to liście w rynnie, czy mech na podjeździe, który trzeba usunąć, mycie rowerów lub udrożnienie rury odpływowej - 
dzięki odpowiednim akcesoriom będziesz przygotowany na każde „wyzwanie”.

STRUMIEŃ 
PUNKTOWY 

STRUMIEŃ PŁASKI

12475 - 500 mm

12487 - 900 mm

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą Jet

W przypadku normalnego zabrudzenia
■ dla M2001, 500 mm

Nr. art.

Długość rurki mm

Dyszą płaską

W przypadku normalnego zabrudzenia 
■ dla M2001, 900 mm

Nr. art.

Długość mm

Dysza dirtkiller

W przypadku trudno zmywalnego zabrudzenia
■ dla M2001, 900 mm

Nr. art.

Długość mm

Przedłużacze do lanc

Do trudno dostępnych miejsc na wysokich elewacjach

Nr. art.

Długość mm

Uniwersalny środek myjący Alfa Neutral

Uniwersalny środek do usuwania trudno 
zmywalnych zabrudzeń

Nr. art. 1 Litr

Nr. art. 5 Litr

wartość pH (nierozcieńczony)

Lanca dirtkiller

W przypadku trudno zmywalnego zabrudzenia
■ dla M2001, 500 mm

Nr. art.

Długość rurki mm

Iniektor pianowy
Generacja piany myjącej  
■ z możliwością przestawienia ze strumienia 
punktowego na strumień płaski

Nr. art.  1 Litr

Nr. art. 2 Litr

Obrotowa szczotka myjąca

Nadaje się do mycia szkła, drewna, tworzywa 
sztucznego i lakieru

Nr. art.

Głowica szczotki Ø mm

Długość rurki mm

Round Cleaner Ufo

Do skutecznego i wydajnego czyszczenia dużych 
powierzchni, takich jak drogi dojazdowe i tarasy

Nr. art.

mm

Osłona przeciwbryzgowa

Do czyszczenia powierzchni bez wody rozpryskowej
■ Można stosować do wszystkich dysz myjących

Nr. art.

Ø dół mm

Wąż do mycia rur

Do oczyszczania rurociągów, rur spadowych i 
odpływów

Nr. art.

Długość m

■ Wejście: M22x1.5 AG
■ Wyjście: Złącze wtykowe D10

Nr. art. 500 mm

Nr. art. 900 mm

► DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH


