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Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050

Przenośne i kompaktowe
K 1050 P

K 1050 P (przenośny)

Dane techniczne K 1050 P

Model przenośny
Nr art. 49.501
Kod kreskowy EAN 40 12314 12001 1
Ciśnienie robocze 130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie 160 bar / 16 MPa
Wydajność wody 7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika 2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna 2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar 19 kg

Zakres dostawy Art.-Nr.

Wąż wysokociśnieniowy NW 6 8 m (41.054 1)
Pistolet z systemem szybkiej wymiany (12.475)

Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze  
stali szlachetnej oraz systemem szybkiej 
wymiany (wielkość dyszy 25030)

(12.900-03)

Zł. 1.699,–
Sugerowana cena  
detaliczna PLN brutto
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Przenośne i komfortowe
K 1050 TS

Dane techniczne K 1050 TS

Model z uchwytem na wąż
Nr art. 49.505 1
Kod kreskowy EAN 40 12314 12010 3
Ciśnienie robocze 130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie 160 bar / 16 MPa
Wydajność wody 7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika 2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna 2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar 21 kg

Zakres dostawy Art.-Nr.

Wąż wysokociśnieniowy NW 6 8 m (41.054 1)
Pistolet z systemem szybkiej wymiany (12.475)

Lanca typu dirtkiller z  rurą ze stali  
szlachetnej oraz systemem szybkiej 
wymiany

(42.403-03)

Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze  
stali szlachetnej oraz systemem szybkiej 
wymiany (wielkość dyszy 25030)

(12.900-03)

K 1050 TS (bez bębna na wąż) 

Zł. 2.099,–
Sugerowana cena  
detaliczna PLN brutto
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Z bębnem na wąż
K 1050 TS T

Dane techniczne K 1050 TS T

Model z bębnem na wąż
Nr art. 49.510 1
Kod kreskowy EAN 40 12314 12020 2
Ciśnienie robocze 130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie 160 bar / 16 MPa
Wydajność wody 7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika 2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna 2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar z bębnem na wąż 24 kg

Zakres dostawy Art.-Nr.

Wysokociśnieniowy wąż z oplotem  
stalowym NW 6 12 m (49.116)

Pistolet z systemem szybkiej wymiany (12.475)

Lanca typu dirtkiller z  rurą ze stali  
szlachetnej oraz systemem szybkiej wymiany (42.403-03)

Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze  
stali szlachetnej oraz systemem szybkiej 
wymiany (wielkość dyszy  25030)

(12.900-03)

K 1050 TS T (z bębnem na wąż)

Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050

Zł. 2.499,–
Sugerowana cena  
detaliczna PLN brutto
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Obrotowa szczotka myjąca BRUSH light

 Głowica szczotki Ø 180 mm
 przedłużacz 210 mm ze stali szlachetnej
 maks. 15 l/min
 maks. 20 bar
 maks. 35 °C
 Wielkość dyszy 2,5 mm

Nr art. 12.800
Kod kreskowy EAN: 40 12314 01215 6

Zł. 210,–*

                     Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm

 maks. 10 l/min
 maks. 160 bar (16 MPa)
 maks. 40 °C
 Wielkość dyszy 03

Nr art. 41.870
Kod kreskowy EAN: 40 12314 01267 5

Zł. 249,–*

Iniektor pianowy light ze zbiornikiem, 1 litr

 Dozowanie 5-stopniowe
 maks. strumień objętości dyszy 10 l/min
  maks. 160 bar (16 MPa)
 maks. 40 °C 
 Wielkość dyszy 1,25 standardowa 

Nr art. 13.399 1
Kod kreskowy EAN: 40 12314 01789 2

Zł. 299,–*

Przedłużacz do lancy light, 400 mm

Nr art. 12.870
Kod kreskowy EAN: 40 12314 01165 4

Zł. 175,–*

Lanca Dirtkiller light, 400 mm

 Wielkość dyszy 03

Nr art. 42.403-03
Kod kreskowy EAN: 40 12314 03180 5

Zł. 225,–*

Praktyczne akcesoria z możliwością wszechstronnego zastosowania

Wyposażenie „light line“ dla serii K 1050

Wąż do czyszczenia rur light, 10 m

 maks. 10 l/min
 maks. 160 bar (16 MPa)
 maks. 40 °C
 Wielkość dyszy 03

Nr art. 12.850
Kod kreskowy EAN: 40 12314 01448 8

Zł. 225,–*

* Sugerowana cena detaliczna PLN brutto
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Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050

Nowa seria myjek wysokociśnieniowych K 1050  
firmy  Kränzle do typowych zastosowań wokół  
domu i w ogrodzie zapewnia profesjonalną jakość  
w bardzo korzystnej cenie.

Od kilkudziesięciu lat marka Kränzle uważana jest  
na całym świecie jako wyznacznik jakości dla 
zastosowań profesjonalnych w dziedzinie myjek 
wysokociśnieniowych.

 

Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom  
konstrukcyjnym firmie Kränzle udało się teraz połączyć 
profesjonalną jakość z kompaktowym designem  
obudowy dla użytkownika domowego.

Począwszy od wersji przenośnej K 1050 P, a skończywszy 
na mobilnym wykonaniu K 1050 TS T ze zintegrowanym 
bębnem na wąż, znajdziecie Państwo wszystko, czego 
możecie oczekiwać od produktu na najwyższym poziomie.

Doskonała czystość wokół domu i w ogrodzie!

Trwały silnik o dużej mocy
Trwały silnik indukcyjny zapewnia wysoką  
moc i długą żywotność.

Wysokiej jakości pompa z mosiądzu
Wykonana z kutego mosiądzu, z tłokami ze stali 
szlachetnej, systemem zwrotnego odprowadzania 
wody oraz z systemem total-stop.

System szybkiej wymiany
Nowy wtykowy system, wykonany ze stali szlachetnej 
i mosiądzu, zapewnia szybkie i trwałe połączenia 
pistoletu z osprzętem.
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Funkcjonalne przechowywanie osprzętu K 1050 P
Praktyczne uchwyty na pistolet, lance  
oraz przewody.

Funkcjonalne przechowywanie osprzętu K 1050 TS / TS T

Wbudowany z tyłu, zajmujący niewiele  
miejsca moduł na pistolet i lance.

Bęben na wąż wysokociśnieniowy K 1050 TS T
Zintegrowany bęben na wąż ze składaną korbą  
i wężem wysokociśnieniowym w opłocie  
stalowym o długości 12 m i przemysłowej jakości.

Dlaczego warto wybrać wyroby firmy Kränzle?

Ten, kto zdecyduje się wybrać wyrób firmy Kränzle, 
otrzymuje zawsze dojrzałą technicznie myjkę 
wysokociśnieniową o przekonujących zaletach 
technicznych.
 
Wiele tych elementów technicznych to innowacje
pochodzące z zakładów rozwojowych i produkcyjnych  
firmy Kränzle w Illertissen/Bawaria. 

W rezultacie użytkownicy odnoszą korzyści z najwyższej 
jakości Made in Germany , doskonałej wydajności mycia 
i szczególnie długiej wytrwałości.

Myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze przemysłowe i 
zamiatarki ręczne – to świat Kränzle. Założone w roku 
1974 przedsiębiorstwo Kränzle rozwinęło się do rangi 
światowego lidera w dziedzinie produkcji tych urządzeń. 
 
Własne badanie i rozwój stanowią jądro i zarazem 
motor napędowy strategii innowacyjnej Kränzle. 
Doświadczeni pracownicy pracują tutaj codziennie nad 
nowymi rozwiązaniami, które przynoszą użytkownikom 
na całym świecie korzyści w postaci efektywności 
czyszczenia i bezpieczeństwa w posługiwaniu się
urządzeniami.
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Made
in
Germany

Ingrid Kränzle GmbH

Elpke 97
33605 Bielefeld (Germany)

Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0 
Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com
www.kraenzle.com
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Przekazane przez autoryzowanego partnera firmy Kränzle:

Josef Kränzle GmbH & Co.KG, Zakład produkcyjny 1, Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen, Germany

 Myjki wysokociśnieniowe 
 Odkurzacze przemysłowe 
 Zamiatarki ręczne 

Kränzle Polska sp. z o.o.

ul. Na Skraju 30
02-197 Warszawa

Tel.: +48 22 587 05 05
Fax: +48 22 674 00 91

biuro@kraenzle.com.pl
www.mojekranzle.pl

www.mojekranzle.pl  |  www.kraenzle.com


