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För att leva upp till de specifika kraven på högre spolning- 
effekt har Kränzle vidareutvecklat sin produktprogram 
konsekvent och kompletterat den med produktlinjer med en 
nyutvecklad radpump.

Det speciella med den nyutvecklade Kränzle radpumpen: 
 
Själva pumptekniken med alla vattenförande komponenter 
är identisk med Kränzles axialpump som har används  
framgångsrikt sedan årtionden. 

Innehåll:

Radpumpteknik 4/5

Jämförelse mellan axialpump och radpump 6/7

therm-RP-serie 8/9

therm-RP-serie 10/11

LX-RP-serie 12/13

WS-RP-serie / WSC-RP-serie 14/15

I drivenheten har vickskivan ersatts med en vevaxel som via 
vevstakar manövrerar flera kolvar som ligger i rad. Vevaxeln 
kan dimensioneras för större slaglängd och därmed mata 
fram större vattenmängder.  

Användare med flera Kränzle högtryckstvättar drar på så vis 
nytta av att många reservdelar är identiska för maskiner med 
axialpump och sådana med radialpump.

Men var är det som gör Kränzles pumpteknologi så unik?

Lär dig om de båda pumpsystemens alla viktiga  
kvalitetsfördelar på de följande sidorna. 

DE RENGÖRINGSSTARKA KRAFTPAKETEN
Med ny Kränzle radpump – i beprövad pumpteknik.
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Överallt där särkilt hög spolningseffekt krävs visar Kränzle 
högtryckstvättarna med radpump vad de kan. Vare sig inom 
jordbruk, djurskötsel, byggnad eller industri - den höga  
spolningseffekten ger perfekt renhet och högsta möjliga  
effektivitet. 

Fördelen med den nyutvecklade radpumpen är att de  
vattenförande reservdelarna är identiska med den beprövade 
axialpumpens. Pumparna har t. ex. samma styrkolv,  
pumpmanschetter, ventiler och tryckställaranordning. 

Detta gör det särskilt enkelt för våra återförsäljare att ha alla 
nödvändiga reservdelar på lager. Dessutom kan våra kunder 
och användare runtom i världen lita på den säkerhet som  
Kränzles pumpteknik erbjuder i miljontals högtryckstvättar.

KRÄNZLE RADPUMPSTEKNIK
Utvecklad för särskilt hög spolningseffekt! Pumphuvud

Pumphuvud av smidd specialmässing – det 
centrala elementet i varje Kränzle  
högtryckstvätt.

Torrkörningsskydd 
och läckageåterföring
Alla pumpar har en textilmanschett  
och en backring, tillverkad av sinterbrons  
i kombination med teflon och grafit,  
på vardera kolv. Teflon-grafit har  
utmärkta glidegenskaper som sänker 
friktionsmotstånden.

En vattenbuffert mellan kolvarnas  
tätningssystem förhindrar att luften  
som har sugts in tränger fram till  
pumptätningen. Genom detta ökas  
kolvarnas och pumpens livslängd avsevärt.

Stor oljevolym

NYHET!

Robust vevaxeltransmission
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Fördelar hos axiell kraftöverföring:

 Motor och pumpen är kopplade i längdled

 Motorns A“-lager smörjs permanent av det gemensamma 
oljebadet

 Låga vibrationer tack vare direkt kraftöverföring:  
Motoraxeln är pumpens drivaxel

 Ingen vinklad kraftomledning, låg utrymmesbehov och  
mycket jämn gång

 Kraftöverföring axiell med motoraxeln

 Pumpen en enhet tillsammans med motorn

 Enkelt att reparera drivanordningen

 Lämplig för motorstorlekarna 80/90/100/112

Begränsning:

 Maximal kapacitet 20 l/min.

KRÄNZLE PUMPTEKNIK
Jämförelse mellan axialpump och radpump.

NYHET!
Kränzle radpumpKränzle axialpump

Fördelar hos kraftöverföring i rad:

En vevaxel som via vevstakar manövrerar flera kolvar som  
ligger i rad. Därför RP – RadPump.

 Pump som separat enhet 

 Kan användas på olika motorstorlekar

 Stabil vevaxel med vevstakar som smörjs i oljebad

 Stor oljevolym

 Kraftöverföring via vevaxel, vevstakar och kolvar som på  
bilmotorn

 Aktiv återföring av kolvarna

TILL
PRODUKT
FILMEN

TILL
PRODUKT
FILMEN
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Högtryckstvättarna för hetvatten Kränzle therm kombinerar 
många tekniska innovationer. Dessa möjliggör högsta  
prestanda, tillförlitlighet, säkerhet och  
användningsbekvämlighet för det dagliga arbetet. 

Med den nya radpumpen erbjuder Kränzles nya therm-RP- 
serie en vattenkapacitet på upp till 1600 l/h. Dessa  
hetvattentvättar är därmed perfekta för situationer där hög 
spolningseffekt i kombination med högt arbetstryck krävs.

Optisk flamövervakning, drifttidsräknare och omfattande  
säkerhetsanordningar gör Kränzle therm-serien till absolut  
driftsäkra, miljövänliga, rena och tystgående produkter.

Med Kränzle-teknologin sparar du vatten och energi – vid  
maximal rengöringseffekt! 

KRÄNZLE THERM-RP-SERIE
Hetvattentvättarna med imponerande hög rengörings- och  
spolningseffekt!

Brännkammare
Kränzles egenutvecklade brännkammare är dimensionerad 
för professionell permanent belastning och dess utmärkta 
termiska verkningsgrad garanterar låg eldningsoljeförbruk-
ning och låga emissioner.

Säkerhetsventil 
Skyddar mot otillåtet högt övertryck.

Strömningsvakt
Förhindrar att värmekammaren överhettas 
vid vattenbrist.

Tryckställare
Förbränning friges endast när arbetstryck 
finns.

Differens-tryckställare
Styr den automatiska frånkopplingen om 
säkerhets-frånkopplingspistolen förblir 
stängd i 30 sekunder.

Överströmsutlösare
Slår ifrån högtryckstvätten vid alltför hög 
strömförbrukning.

Optisk flamövervakning
Slår ifrån bränsletillförseln om brännarens 
flamma slocknar.

Tryckreglerventil
För steglös reglering av vattenmängd och 
vattentryck samt trycklös bypass-drift.

Temperaturvariationer vid en konventionell 
varmvatten-högtryckstvätt: ca. +/- 10°C

Temperaturvariationer vid en Kränzle-therm 
med inställbar brännareffekt: +/- 1°C

Digital termostat
Driftslag 1: Termostat-reglering i °C 
Avsedd vattentemperatur anges i °C. En termostat mäter upp 
temperaturen i slutet av värmeslingan och styr brännaren tills 
avsedd temperatur har nåtts.  
(ÄR-temperaturen visas på displayen.)

Driftslag 2: Brännareffekt i %
Brännaren kopplas in resp. ifrån med lämplig taktfrekvens utifrån 
det inställda procentvärdet (BÖR-värde). Vattentemperaturen 
i slutet av värmeslingan visas som ÄR-värde i °C. Fördelen med 
detta driftslag är att vattentemperaturen kan hållas på ett exakt 
gradtal (+/- 1°C), till och med vid drift med delmängder och låga 
temperaturer.

Drifttidsräknare
För enkel bestämning av serviceintervall.
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KRÄNZLE THERM-RP-SERIE 
Med högt arbetstryck och hög vattenkapacitet!

Avancerad teknik och förstklassig spolningseffekt vid 
högt arbetstryck gör att den Kränzles nya therm-RP- 
serie är den perfekta hetvattentvätten i branscher som 
byggnad och jordbruksmaskiner, inom jordbruken eller 
djurskötseln.
 

 Ny Kränzle radpump med inbyggd unloaderventil och  
tryckställare

 Tryckreglering, arbetstrycket kan regleras steglöst 

 Snabbkopplingssystem För snabbt och enkelt byte av spolröret

 Totalstoppsystem med fördröjd motorfrånkoppling för  
avlastning av högtryckspumpen

 7,5 m nätkabel med upprullningsanordning

Digital manöverpanel
För reglering av  
vattentemperaturen

Förvaringssystem 
Praktisk förvaring av  
säkerhets-frånkopplingspistol 
och spolrör

Integrerad slangvinda
Slangvinda med 20 m stålarmerad 
högtrycksslang och fällbar vev 

Parkeringsbroms
För säkert stopp

Tekniska data  therm-RP 1000 therm-RP 1200 therm-RP 1400 therm-RP 1600

Reglerbart arbetstryck bar / MPa 70-200 / 7-20 70-190 / 7-19 70-170 / 7-17 70-150 / 7-15

Max. tillåtet övertryck bar / MPa 220 / 22 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Elektriskt anslutningsvärde V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 13,5 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Motorvarvtal rpm 1400 1400 1400 1400

Vattenmängd l/h 1000 1200 1400 1600

Effektförbrukning / Uteffekt kW kW 7,5 6,0 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Mått med slangtrumma L / B / H mm 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300

Vikt kg 228 228 228 228

Leveransomfattning

Best.-nr. med slangvinda 468001 468021 468041 468061

Stålarmerad högtrycksslang m NB 20 8 10 8 10 8 20 8

Säkerhets-frånkopplingspistol Modell Starlet Starlet Starlet Starlet

Spolrör av kvalitetsstål med  
flatstrålemunstycke

Munstyckss-
torlek 4005 40065 4008 4011

Best.-nr. utan slangvinda 468000 468020 468040 468060

Stålarmerad högtrycksslang m NB 10 8 10 8 10 8 10 8

Säkerhets-frånkopplingspistol Modell Starlet Starlet Starlet Starlet

Spolrör av kvalitetsstål med  
flatstrålemunstycke

Munstyckss-
torlek 4005 40065 4008 4011
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För daglig rengöring av stallar, redskap och traktorer 
krävs särskilt robusta och effektiva högtryckstvättar med 
hög spolningseffekt. Här sätter LX-RP-serien helt nya 
standarder i alla avseenden och övertygar helt och hållet i 
teknik, kvalitet och prestanda.

Integrerad slangvinda
Slangvinda med 20 m  
tålarmerad högtrycksslang  
och fällbar vev 

Parkeringsbroms
För säkert stopp

Inbyggd hållare
Hållare för säkerhets- 
frånkopplingspistol med spolrör

Ny radpump
Kränzle radpump med inbyggd 
unloaderventil och tryckställare

Tekniska data LX-RP 1200 TST LX-RP 1400 TST LX-RP 1600 TST

Reglerbart arbetstryck bar / MPa 30-190 / 3-19 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15

Max. tillåtet övertryck bar / MPa 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Elektriskt anslutningsvärde V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Effektförbrukning / Uteffekt kW kW 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Motorvarvtal rpm 1400 1400 1400

Vattenmängd l/h 1200 1400 1600

Mått L / B / H mm 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020

Vikt kg 100 100 100

Leveransomfattning

Stålarmerad högtrycksslang m NB 20 8 20 8 20 8

Säkerhets-frånkopplingspistol Modell Starlet Starlet Starlet

Spolrör av kvalitetsstål med  
flatstrålemunstycke

Munstyckss-
torlek 40065 4008 40011

Best.-nr. med slangvinda 409020 409000 409010 

 Ny Kränzle radpump med inbyggd unloaderventil och  
tryckställare

 Tryckreglering, arbetstrycket kan regleras steglöst 

 Snabbkopplingssystem För snabbt och enkelt byte av spolröret

 Totalstoppsystem med fördröjd motorfrånkoppling för  
avlastning av högtryckspumpen

 7,5 m nätkabel med upprullningsanordning

KRÄNZLE LX-RP-SERIE
Kallvattenspecialisterna för jordbruk och djurskötsel!
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Väggmontering
Hållare för  
väggmontering

Förvaringssystem 
Hållare för säkerhets- 
frånkopplingspistol  
och spolrör

Ram
Hökvalitativt rostfritt stål

Skyddsplåt
Kåpa i rostfritt stål 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

NB 10 8 10 8 10 8 10 8

Starlet Starlet Starlet Starlet

4005 40065 4008 40011

4131400 4131500 4131600 4131700

Utförande med kapsling i rostfritt stål* WSC-RP 1000 TS WSC-RP 1200 TS WSC-RP 1400 TS WSC-RP 1600 TS

Best.-nr. 4131450 4131550 4131650 4131750

Tekniska data  

Reglerbart arbetstryck bar / MPa

Max. tillåtet övertryck bar / MPa

Elektriskt anslutningsvärde V / ~ / Hz / A

Motorvarvtal rpm

Vattenmängd l/h

Effektförbrukning / Uteffekt kW kW

Mått L / B / H mm

Vikt utan kapsling kg

Leveransomfattning

Stålarmerad högtrycksslang m

Säkerhets-frånkopplingspistol Modell
Spolrör av kvalitetsstål med flats-
trålemunstycke

Munstyckss-
torlek

Best.-nr.

KRÄNZLE WS-RP-SERIE
De kompakta kallvattenspecialisterna med  
väggmontering som tillval!

De kompakta kallvattenspecialisterna finns numera som  
RP-serie även med den nya radpumpen för särskilt hög  
spolningseffekt. Med tillvalsutrustningen för väggmontering 
kan Kränzles WS-RP-tvättar även användas perfekt där det är 
ont om plats som t.ex. i bilföretag eller bilparker.

 Ny Kränzle radpump med inbyggd unloaderventil  
och tryckställare

 Golvutförande och väggaggregat

 Totalstoppsystem med fördröjd motorfrånkoppling för  
avlastning av högtryckspumpen 

 Tryckreglering, arbetstrycket kan regleras steglöst 

 Snabbkopplingssystem För snabbt och enkelt byte av spolröret

 7,5 m nätkabel

Kan fås som option:

  Automatisk slangupprullning av kvalitetsstål  
för 20 m stålarmerad högtrycksslang (412597) 
för 30 m stålarmerad högtrycksslang (412598)

 Svängbar vägg- och takhållare 
för 20 m stålarmerad högtrycksslang (412601) 
för 30 m stålarmerad högtrycksslang (412602)

*Levereras fr.o.m. oktober 2019

Gasfjäder
För säker fixering av  
kåpan i varje position

Utförande med kapsling i rostfritt stål: 
Utförandet med kapsling av rostfritt stål är utrustad med 
en gasfjäder som säkerställer att kåpan förblir absolut 
säkert fixerad i varje position.
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