
Made
in
Germany

www.kraenzle.pl

SERIA RP

NOWOŚĆ!

POMPY KORBOWODOWE Z WYSOKIM 
PRZEPŁYWEM WODY W CELU UZYSKANIA 
DOSKONAŁYCH EFEKTÓW CZYSZCZENIA!

THERM-RP 

LX-RP
WS-RP
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Aby sprostać  specyficznym wymaganiom zwiększonego  
działania płuczącego firma Kränzle  konsekwentnie rozwija 
swój program produktowy i uzupełnia go nowo opracowaną 
pompą rzędową.

Cechy szczególne nowo opracowanej pompy szeregowej firmy 
Kränzle:  
 
Technologia pomp ze wszystkimi elementami mającymi  
kontakt z wodą jest identyczna z technologią sprawdzonych 
od dziesiątków lat pomp osiowych firmy Kränzle. 

W przypadku zespołu napędowego zamiast tarczy  
mimośrodowej zastosowano wał korbowy, który za pomocą 
korbowodów porusza rozmieszczone rzędowo tłoki. Wał 
korbowy może być zaprojektowany na większy skok a tym 
samym może tłoczyć większe ilości wody.  

Użytkownicy posiadający w użyciu więcej myjek  
wysokociśnieniowych firmy Kränzle mają tę korzyść, iż mogą 
posiadać dużą ilość tych samych części zamiennych dla  
pompy osiowej lub rzędowej.

Co wyróżnia technologie pomp Kränzle?

Na poniższych stronach podane są wszystkie najważniejsze 
zalety jakościowe obydwu systemów pomp.

SERIA N-LINE PUMP 
Niezawodna technologia i konstrukcja pompy Kränzle z nową 
przekładnią rzędową.
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Kiedy tylko wymagane jest szczególnie wydajne działanie 
płuczące, najlepiej do tego celu nadają się myjki  
wysokociśnieniowe Kränzle z pompą szeregową. Niezależnie 
od zastosowania: w rolnictwie, w hodowli zwierząt, w  
budownictwie czy też w przemyśle, zwiększone działanie 
płuczące zapewnia perfekcyjną czystość i najwyższą  
efektywność. 

Zaletą nowo opracowanej pompy rzędowej jest to, iż  
części mające kontakt z wodą są identyczne z częściami za-
miennymi wypróbowanej pompy osiowej. Przykładowo: tłoki 

sterownicze, pierścienie uszczelniające pomp, zawory lub 
sterowniki włączania ciśnienia. 

Ułatwia to w znacznym stopniu naszym dystrybutorom  
utrzymywanie zapasu części zamiennych. Zapewnia to  
bezpieczeństwo naszym klientom i użytkownikom 
stosującym na całym świecie technologię firmy Kränzle.

TECHNOLOGIA POMP RZĘDOWYCH FIRMY KRÄNZLE
Opracowana w celu szczególnie wydajnego działania płuczącego!

NOWOŚĆ!
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Głowica pompy
Głowica pompy z kutego mosiądzu –  
serce każdej myjki wysokociśnieniowej  
Kränzle.

Zabezpieczenie przed pracą na sucho i  
odprowadzenie powrotne wycieku 
Wszystkie pompy są wyposażone na  
każdym tłoku w tkaninowy pierścień 
samouszczelniający oraz w pierścień z  
brązu spiekanego połączony z teflonem i 
grafitem. Doskonałe właściwości ślizgowe 
teflonu i grafitu obniżają opory tarcia. 

Poduszka wodna pomiędzy systemem  
uszczelnień nurników uniemożliwia  
zassanemu powietrzu przedostanie się  
do uszczelki pompy. Dzięki temu znacznie 
wzrasta żywotność tłoków oraz pompy.

Duża komora olejowa 

Wytrzymały mechanizm wału korbowego 
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Zalety osiowego przenoszenia siły:

 Silnik i pompa są połączone bezpośrednio ze  
sobą w kierunku wzdłużnym

 Łożysko silnika smarowane jest trwale za pomocą  
wspólnej kąpieli olejowej

 Bardzo małe wibracje dzięki bezpośredniemu  
przenoszeniu sił: wał silnika napędza bezpośrednio pompę 

 Brak kątowego przenoszenia siły, bardzo małe  
zapotrzebowanie na miejsce 

 Przenoszenie sił osiowo względem wału silnika 

 Pompa z silnikiem tworzą jeden zespół 

 Łatwa możliwość napraw napędu 

 Nadaje się do silników o wielkości 80/90/100/112

Ograniczenie:

 Maksymalna wydajność tłoczenia 20 l/min. 

TECHNOLOGIA POMP FIRMY KRÄNZLE
Porównanie pompy osiowej i pompy rzędowej.

Pompa osiowa firmy 
Kränzle 

DO
FILMU
O PRODUKCIE
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NOWOŚĆ!
Pompy rzędowe firmy 
Kränzle 

Zalety rzędowego przenoszenia sił:

Jeden wał korbowy, poruszający za pomocą korbowodu  
tłoki nurnikowe rozmieszczone rzędowo.  
Stąd też RP – Rzędowa Pompa.

 Pompa jako osobny zespół

 Można ją stosować do różnych wielkości silnika

 Stabilny wał korbowy z korbowodami - smarowanie kąpielą  
olejową

 Duża przestrzeń olejowa 

 Przenoszenie sił odbywa się identycznie jak w silniku  
samochodowym poprzez wał korbowy, korbowody i tłoki  
nurnikowe 

 Wymuszony powrót tłoków 

DO
FILMU
O PRODUKCIE
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Myjki wysokociśnieniowe na gorącą wodę firmy Kränzle 
łączą w sobie cały szereg technicznych innowacji. Zapewniają 
one najwyższą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i 
komfort obsługi w codziennym użytkowaniu. 

Nowa seria therm-RP firmy Kränzle z nową pompą rzędową 
zapewnia wydajność tłoczenia wody do 1600 l/h.  
Tym samym te urządzenia na gorącą wodę predestynowane 
są do zastosowań, gdzie wymagane jest wydajne działanie 
płuczące przy wysokich ciśnieniach roboczych.

Optyczna kontrola płomienia, licznik roboczogodzin oraz 
liczne urządzenia zabezpieczające czynią z urządzeń  
Kränzletherm niezawodne, przyjazne dla środowiska i czyste 
produkty o niskim poziomie hałasu. 

Za pomocą technologii Kränzle  
oszczędza się wodę i energię –  
i to przy maksymalnym działaniu  
czyszczącym!

KRÄNZLE SERIE THERM-RP
Urządzenia na gorącą wodę o imponującym działaniu  
czyszczącym i płuczącym!

Komora spalania
Opracowana przez firmę Kränzle komora spalania została 
zaprojektowana dla trwałego profesjonalnego obciążenia 
oraz doskonałego stopnia termicznej sprawności i gwarantuje 
niskie zużycie oleju opałowego oraz niską emisję.



9

KRÄNZLE SERIE THERM-RP
Urządzenia na gorącą wodę o imponującym działaniu  
czyszczącym i płuczącym!

Zawór bezpieczeństwa 
Chroni przed niedopuszczalnie wysokim 
nadciśnieniem.

Czujnik przepływu
Zapobiega przegrzaniu komory grzewczej  
w przypadku braku wody.

Wyłącznik ciśnieniowy
Odblokowanie spalania tylko w przypadku 
istniejącego ciśnienia roboczego.

Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy
Steruje automatycznym wyłączeniem, 
jeśli pistolet pozostaje przez 30 sekund 
zamknięty.

Wyzwalacz nadtemperaturowy
Wyłącza myjkę wysokociśnieniową w razie 
nadmiernego poboru prądu.

Optyczna kontrola płomienia
Wyłącza doprowadzenie paliwa po zaniku 
płomienia palnika.

Zawór bezpieczeństwa
Umożliwia bezstopniową regulację ilości i 
ciśnienia wody, jak również bezciśnieniową 
pracę bypass.

Wahania temperatury dla typowych myjek  
wysokociśnieniowych na wodę gorącą: ok. +/- 10 °C

Wahania temperatury dla urządzenia Kränz-
le-therm z regulowaną mocą palnika: +/- 1 °C

Termostat cyfrowy
Tryb 1: Regulacja za pomocą termostatu °C
Żądana temperatura wody podawana jest w °C. Termostat 
mierzy temperaturę na końcu węża grzejnego i steruje palnikiem 
dopóki nie zostanie uzyskana żądana temperatura.  
(Temperatura rzeczywista wyświetlana jest na wyświetlaczu.)

Tryb 2: Moc palnika %
Palnik jest włączany i wyłączany w oparciu o nastawiony 
procent (wartość ZADANA) w odpowiednich częstotliwościach 
taktowych. Temperatura wody na końcu węża grzejnego 
wykazywana jest w °C jako wartość rzeczywista. Zaletą tego 
trybu pracy jest dokładne utrzymywanie wartości temperatury 
wody (+/- 1°C), nawet w przypadku niepełnych ilości i niskich 
temperatur.

Licznik roboczogodzin
Do łatwego wyznaczania okresów serwisowania.
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KRÄNZLE SERIE THERM-RP 
Wysokie ciśnienie robocze i wysoka wydajność wody!

Najnowocześniejsza technologia i pierwszorzędne 
działanie płuczące przy wysokim ciśnieniu roboczym 
czynią nową serię therm-RP firmy Kränzle idealnym 
urządzeniem na gorącą wodę zarówno w branży budow-
lanej czy branży maszyn rolniczych, a także w rolnictwie 
czy w hodowli zwierząt. 

 Nowa pompa rzędowa firmy Kränzle ze zintegrowanym  
zaworem upustowym i wyłącznikiem ciśnieniowym

 Regulacja ciśnienia, ciśnienie robocze regulowane  
bezstopniowo 

 Błyskawiczny system wtykowy, dla łatwej i szybkiej wymiany 
lanc 

 System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem 
silnika w celu odciążenia pompy wysokociśnieniowej 

 Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem

Cyfrowy panel operatora 
Do regulacji temperatury 
wody 

System porządkowy
Praktyczne uchwyty i 
półki do przechowywania 
oprzyrządowania

Zintegrowany bęben na wąż
Bęben na wąż wysokociśnieniowy  
z oplotem stalowym o długości  
20 m i składana korba

Hamulec nastawny
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Dane techniczne  therm-RP 1000 therm-RP 1200 therm-RP 1400 therm-RP 1600

Regulowane ciśnienie robocze bar / MPa 70-200 / 7-20 70-190 / 7-19 70-170 / 7-17 70-150 / 7-15

Maks. dozwolone nadciśnienie bar / MPa 220 / 22 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Elektryczna moc przyłączeniowa V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 13,5 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Liczba obrotów silnika obr./min 1400 1400 1400 1400

Wydajność wody l/h 1000 1200 1400 1600

Pobór mocy / moc użyteczna kW kW 7,5 6,0 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Wymiary z bębnem na wąż D / S / W mm 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300

Masa kg 228 228 228 228

Zakres dostawy

Nr art. z bębnem na wąż 468001 468021 468041 468061

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem 
stalowym m NŚ 20 8 20 8 20 8 20 8

Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem Model Starlet Starlet Starlet Starlet

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską Wielkość 
dyszy 4005 40065 4008 4011

Nr art. bez bębna na wąż 468000 468020 468040 468060

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem 
stalowym m NŚ 10 8 10 8 10 8 10 8

Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem Model Starlet Starlet Starlet Starlet

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską Wielkość 
dyszy 4005 40065 4008 4011
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Do codziennego mycia obiektów hodowlanych, sprzętu 
oraz traktorów wymagane są szczególnie wytrzymałe, 
wydajne myjki wysokociśnieniowe z wydajnym 
działaniem płuczącym. W tym przypadku seria LX-RP pod 
każdym względem ustanawia nowe standardy i zachwyca 
swoją technologią, jakością i wydajnością.

Zintegrowany bęben na wąż
Bęben na wąż wysokociśnieniowy 
z oplotem stalowym o długości 
20 m i składana korba

Hamulec nastawny

Zintegrowane zamocowanie
Zamocowanie dla pistoletu z 
bezpiecznikiem wyłączania dla 
lancy

Nowa pompa rzędowa 
Pompa rzędowa firmy Kränzle 
ze zintegrowanym zaworem 
upustowym i wyłącznikiem 
ciśnieniowym 

 Nowa pompa rzędowa firmy Kränzle ze zintegrowanym  
zaworem upustowym i wyłącznikiem ciśnieniowym

 Regulacja ciśnienia, ciśnienie robocze regulowane  
bezstopniowo 

 Błyskawiczny system wtykowy, dla łatwej i szybkiej wymiany 
lanc 

 System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem 
silnika w celu odciążenia pompy wysokociśnieniowej 

 Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem

KRÄNZLE SERIE LX-RP
Doskonałe urządzenia na wodę zimną dla rolnictwa i hodowli 
zwierząt!
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Dane techniczne LX-RP 1200 TST LX-RP 1400 TST LX-RP 1600 TST

Regulowane ciśnienie robocze bar / MPa 30-190 / 3-19 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15

Maks. dozwolone nadciśnienie bar / MPa 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Elektryczna moc przyłączeniowa V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Pobór mocy / moc użyteczna kW kW 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Liczba obrotów silnika obr./min 1400 1400 1400

Wydajność wody l/h 1200 1400 1600

Wymiary D / S / W mm 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020

Masa kg 100 100 100

Zakres dostawy

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem  
stalowym m NŚ 20 8 20 8 20 8

Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem Model Starlet Starlet Starlet

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską o Wielkość 
dyszy 40065 4008 4011

Nr art. z bębnem na wąż 409020 409000 409010 
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Montaż na ścianie
Uchwyt do montażu  
na ścianie

System porządkowy
Praktyczne mocowania do  
pistoletu i lanc

Rama
Wysokiej jakości stal szlachetna

Pokrywa ochronna
Pokrywa ze stali szlachetnej 

KRÄNZLE SERIE WS-RP
Kompaktowe urządzenia profesjonalne z opcjonalną możliwością 
montażu ściennego!

Kompaktowe profesjonalne urządzenia na wodę zimną są od 
ręki dostępne jako seria RP również z nową pompą rzędową 
dla uzyskania bardzo wydajnego działania płuczącego. 
Dzięki opcjonalnemu montażowi ściennemu urządzenia  
WS-RP firmy Kränzle nadają się idealnie do ciasnych 
pomieszczeń takich jak hale myjni pojazdów mechanicznych 
lub parków pojazdów.

 Nowa pompa rzędowa firmy Kränzle ze zintegrowanym  
zaworem upustowym i wyłącznikiem ciśnieniowym

 Urządzenie do ustawienia na podłodze i do zawieszenia  
na ścianie 

 System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem 
silnika w celu odciążenia pompy wysokociśnieniowej  

 Regulacja ciśnienia, ciśnienie robocze regulowane  
bezstopniowo 

 Błyskawiczny system wtykowy, dla łatwej i szybkiej wymiany 
lanc 

 Kabel przyłączeniowy 7,5 m
Sprężyna gazowa 
Do płynnego zatrzymywania  
pokrywy w każdym położeniu 

Wykonanie z obudową ze stali szlachetnej: 
W przypadku wykonania z obudową ze stali szlachetnej 
sprężyna gazowa zapewnia, iż pokrywa zatrzymuje się  
absolutnie pewnie w każdym dowolnym położeniu.
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WS-RP 1000 TS WS-RP 1200 TS       WS-RP 1400 TS WS-RP 1600 TS

30-200 / 3-20 30-190 / 3-19 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15

220 / 22 210 / 21 200 / 20 170 / 17

400 / 3 / 50 / 13,5 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

1400 1400 1400 1400

1000 1200 1400 1600

7,5 6,0 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

670 / 430 / 510 670 / 430 / 510 670 / 430 / 510 670 / 430 / 510

62 62 62 62

NŚ 10 8 10 8 10 8 10 8

Starlet Starlet Starlet Starlet

4005 40065 4008 4011

4131400 4131500 4131600 4131700

Wykonanie z obudową ze stali szlachetnej* WSC-RP 1000 TS WSC-RP 1200 TS WSC-RP 1400 TS WSC-RP 1600 TS

Nr art. 4131450 4131550 4131650 4131750

Dane techniczne  

Regulowane ciśnienie robocze bar / MPa

Maks. dozwolone nadciśnienie bar / MPa

Elektryczna moc przyłączeniowa V / ~ / Hz / A

Liczba obrotów silnika obr./min

Wydajność wody l/h

Pobór mocy / moc użyteczna kW kW

Wymiary D / S / W mm

Masa, bez obudowy kg

Zakres dostawy

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem 
stalowym m

Pistolet z bezpiecznym 
rozłączaniem Model

Lanca ze stali szlachetnej z dyszą 
płaską

Wielkość 
dyszy

Art.Nr.

Dostępny jako opcja:

  Automatyczna zwijarka węża ze stali szlachetnej  
na wąż wysokociśnieniowy o długości 20 m z oplotem stalowym (412597) 
na wąż wysokociśnieniowy o długości 30 m z oplotem stalowym (412598)

 Odchylany uchwyt stropowy i ścienny  
na wąż wysokociśnieniowy o długości 20 m z oplotem stalowym (412601) 
na wąż wysokociśnieniowy o długości 30 m z oplotem stalowym (412602)

*Dostępna od października 2019
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