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Již od roku 1997 je značka MEIER-BRAKENBERG synonymem inovativních technologií a vysoce kvalitní techniky 

pro zemědělství a chovatelství. K bohatému výrobnímu programu tohoto německého výrobce patří také výroba

profesionálních mobilních i stacionárních vysokotlakých mycích zařízení pro průmysl a komunální sféru.

Profesionální vysokotlaká čerpadla s keramickými písty a mosaznými válci 

jsou zárukou odolnosti a dlouhé životnosti.

Ergonomické ovládací madlo

Dlouhé ergonomicky tvarované madlo pro komfortní manipulaci se strojem

bez námahy.

Držák trysek na stroji zaručuje jejich pevné a bezpečné uchycení.

Trysky jsou proto vždy obsluze k dispozici.

Bezpečné a propracované vodítko hadice navijáku chrání obsluhu před drátky,

které jsou součástí materiálu vysokotlakých hadic a zajišťuje jejich čisté navíjení.

Velká pojezdová kola

Velká pryžová pojezdová kola jsou uložena v ložiskách a umožňují

snadnou a lehkou manipulaci se strojem.

Klešťová - zubová spojka mezi vysokotlakým čerpadlem a motorem výrazně tlumí vibrace,

umožňuje rychlé a snadné odpojení motoru od čerpadla a výrazně prodlužuje životnost

stroje.

Rychlospojky

Vysokotlaké pistole s otočným kloubem, který zabraňuje zkroucení vysokotlaké 

hadice, jsou vybaveny rychlospojkami pro jednoduchou výměnu trysek.

Robustní startovací knoflík

Robustní ovládací hvězdicový startovací knoflík zajišťuje bezpečný start a chrání

elektrickou síť při rozběhu stroje.



Vodní filtr

Optimální poloha vodního filtru umožňuje jeho jednoduché vyčištění a ochraňuje

čerpadlo před hrubými nečistotami.

Automatický systém START-STOP

Automatický systém START-STOP je maximálně funkční a spolehlivý díky konstrukci 

elektromechanických senzorů pracovního tlaku.

Vysoce kvalitní hořák z nerezové oceli s velkou 3/8 topnou spirálou zajišťuje

rychlý ohřev vody (model MBHOT 1320).

Plastové nádrže na odměření a  míchání chemikálií (saponát, desinfekce apod.) 

jsou umístěny na hliníkovém nosném rámu stroje.

Frekvenční měnič umožňuje rozdílné otáčky motoru měnit v závislosti 

na pracovním tlaku a průtoku vody.

U modelů se spalovacím motorem je k dispozici odnímatelná palivová nádrž, kterou

lze jednoduše sejmout ze stroje a naplnit palivem přímo na čerpací stanici.



mobilní

Průtok vody

Kompaktní vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální Pracovní tlak

použití přesvědčí svou lehkostí a vysokým mycím Výkon motoru

účinkem pracovního průtoku vody 1260 l/hod. Otáčky motoru

Motor i čerpadlo jsou chráněny kvalitním nerezovým Hmotnost

krytem a dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou

manipulaci.

Charakteristika:

• velmi obratný a lehký, snadná manipulace

• bezpečný a pevný držák trysek

• 3-válcové čerpadlo s dlouhou životností

• možnost použití 40°C teplé vody (volitelně až 80°C)

HD010 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260K 

nerezový podvozek, Ø pojezdových kol 230 mm

včetně 10 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem,

a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C

HD011 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260H

hliníkový podvozek s velkými pojezdovými koly (shodné s modelem MBH 1800)

maximální použitelná teplota vody až 80 °C

nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCH1260)

HD012 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260

konstrukce shodná s modelem MBH 1260K se zesíleným rámem,

ale s použitím pouze studené vody,

předpříprava  pro automatický systém START-STOP

Rozměry (dxšxv) 960x550x1260 mm

motoru a čerpadla, vodní filtr

Doporučená cena         

Kč  bez DPH

kompakt

MBH 1260
MBH 1260 k

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 10 m s rychlospojkou,

pistole s kloubem, plochá vodní tryska,

 čerpadlo, nerezový ochranný kryt

1450 ot./min

1260 l/hod

140 bar

5,5 kW

55 900,00

69 500,00

59 900,00

68 kg

Obj. č. PopisModel



mobilní

Průtok vody

Všestranné vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální Pracovní tlak

použití v sobě kombinuje nízkou hmotnost s vyšším Výkon motoru

výkonem - průtokem vody 1500 l/hod. Otáčky motoru

Dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou manipulaci. Hmotnost

Díky bezpečnému  držáku jsou trysky během práce

neustále po ruce.

Charakteristika:

• velmi obratný a lehký s vyšším výkonem

• snadná manipulace

• bezpečný a pevný držák trysek

• 3-válcové čerpadlo s dlouhou životností

• pevná pryžová pojezdová kola

HD016 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1500K 
nerezový podvozek, Ø pojezdových kol 230 mm

včetně 10 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem

a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C

HD017 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1500

konstrukce shodná s modelem 1500K se zesíleným rámem

předpříprava  pro automatický systém START-STOP

Doporučená cena    Kč 

bez DPH

65 900,00

69 000,00

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 10 m s rychlospojkou,

pistole s kloubem, plochá vodní tryska,

čerpadlo, nerezový ochranný kryt

motoru a čerpadla, vodní filtr

6,2 kW

MBH 1500
MBH 1500 1500 l/hod

kompakt 120 bar

1450 ot./min

70 kg

Rozměry (dxšxv) 960x550x1260 mm

Model Obj. č. Popis



mobilní

Průtok vody

Všestranné vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální Pracovní tlak

použití s vysokým výkonem - průtokem vody Výkon motoru

1800 l/hod pro silný mycí a čistící účinek. Otáčky motoru

Dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou manipulaci. Hmotnost

Díky bezpečnému  držáku jsou trysky během práce

neustále po ruce.

Charakteristika:

• velmi obratný a lehký stroj s vysokým výkonem

• snadná manipulace

• bezpečný a pevný držák trysek

• 3-válcové čerpadlo s dlouhou životností

• pevná pryžová pojezdová kola

HD020 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800
hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm

včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem

a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C

HD021 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800H

konstrukce shodná s modelem MBH 1800

maximální použitelná teplota vody až 80 °C

nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCH1800)

Rozměry (dxšxv) 1090x590x1260 mm

79 000,00

89 000,00

Model Obj. č. Popis

MBH 1800
MBH 1800 1800 l/hod

140 bar

Doporučená cena     

Kč bez DPH

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou,

pistole s kloubem, plochá vodní tryska

čerpadlo, nerezový ochranný kryt

motoru a čerpadla, vodní filtr

8,5 kW

950 ot./min

119 kg



mobilní

Průtok vody

Vlajková loď mezi vysokotlakými mycími zařízeními Pracovní tlak

s výkonem - průtokem vody 2400 l/hod Výkon motoru

pro extrémně vysoký mycí a čistící účinek. Otáčky motoru

Téměř dvojnásobný výkon oproti modelu MBH1260 Hmotnost

uspoří až polovinu Vašeho času při práci.

Integrovaný automatický systém START-STOP

výrazně prodlužuje životnost a chrání napájecí systém.

Charakteristika:

• vysoký výkon pro efektivní čistící účinek

• možnost připojení navíjecího bubnu (až 120 m hadice)

• čerpadlo s velkým keramickým pístem pro dlouhou životnost

• velká pojezdová kola uložena v ložiskách

HD030 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400
hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm

včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem

a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C

HD031 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400H

konstrukce shodná s modelem MBH 2400

maximální použitelná teplota vody až 80 °C

nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCH2400)

MBH 2400
MBH 2400 2400 l/hod

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou,

pistole s kloubem, plochá vodní tryska,

čerpadlo, nerezový ochranný kryt

motoru a čerpadla, vodní filtr

121 kg

Rozměry (dxšxv) 1090x590x1260 mm

140 bar

11 kW

1450 ot./min

Doporučená cena      

Kč bez DPH

99 000,00

109 000,00

Model Obj. č. Popis



mobilní

Průtok vody

Tento špičkový stroj pracuje s výkonem - průtokem Pracovní tlak

vody 3000 l/hod. Výkon motoru

Díky frekvenčnímu ovládání je možno regulovat Otáčky motoru

množství vody. Pracovat mohou dvě osoby současně Hmotnost

a průtok vody je dělen dle potřeby nebo pracuje

pouze jedna osoba s plným výkonem stroje.

Charakteristika:

• vysoký výkon pro efektivní čistící účinek

• možnost připojení 1 nebo 2 navíjecích bubnů

• frekvenční měnič zajišťuje flexibilitu

• vodotěsný konvertor frekvence

• regulace pro plynulé nastavení tlaku trysek

HD130 Vysokotlaké frekvenční mycí zařízení MBH 3000 flex
hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm

včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem,

držáku na 5 ks vodních trysek, frekvenčního aut.systému START-STOP

a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C

MBH 3000 flex
MBH 3000 3000 l/hod

flex 130 bar

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou,

pistole s kloubem, plochá vodní tryska,

čerpadlo, nerezový ochranný kryt

motoru a čerpadla, vodní filtr

11 kW

1450 ot./min

141 kg

Rozměry (dxšxv) 1090x590x1260 mm

Model Obj. č. Popis
Doporučená cena      

Kč bez DPH

175 000,00



mobilní

Průtok vody

Model MBHOT je vybaven ohřívačem vody Pracovní tlak

vyrobeným z vysoce kvalitní nerezové oceli, která je Výkon motoru

zárukou dlouhé životnosti. Otáčky motoru

Je zvlášť vhodný k čištění zemědělských a Hmotnost

komunálních strojů.

Charakteristika:

• nerezový hořák o výkonu 80 kW

• ohřev vody do 90°C 

• odnímatelná nádrž paliva pro ohřívač

• ochranný kryt z nerezové oceli

• upevňovací otvory pro transport

HD170 Vysokotlaké mycí zařízení MBHOT 1320 s ohřevem

hliníkový podvozek, Ø pojezdových kol 430 mm

včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem,

ohřívače vody 80 kW, frekvenčního automatického systému START-STOP

a ploché vodní trysky s rychlospojkou

automatický systém START-STOP

Doporučená cena      

Kč bez DPH

149 000,00

Model Obj. č. Popis

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou,

pistole s kloubem, plochá vodní tryska,

čerpadlo, nerezový ochranný kryt

motoru a čerpadla, vodní filtr,

5,5 kW

1450 ot./min

190 kg

Rozměry (dxšxv) 1200x700x1150 mm

MBHOT 1320
1320 l/hod

140 bar

MBHOT 
1320



mobilní

Průtok vody

Modely MBH 1800/1150 V jsou poháněny spalovacím Pracovní tlak

benzínovým motorem o výkonu 16 kW. Výkon motoru

Pro komfort při startování je motor vybaven elektro- Otáčky motoru

startérem. Manévrovatelnost a manipulace je Hmotnost

snadná i na nerovném terénu.

Charakteristika:

• spalovací motor o výkonu 16 kW

• integrovaná palivová nádrž o objemu 15 l

• hliníkový nosný rám

• velká pojezdová kola - pneumatiky

HD220 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800 V

hliníkový podvozek, velká pojezdová kola - pneumatiky

spalovací benzínový motor o výkonu 16 kW

včetně 20 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem,

a ploché vodní trysky s rychlospojkou

HD210 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1150 V

konstrukce shodná s modelem MHB 1800 V

se spalovacím 
motorem

MBH 1800/1150 V
MBH 

1800/1150V
1800 / 1150 l/hod

150 / 400 bar

16 kW

1450 ot./min

190 kg

195 000,00

Model Obj. č.

Standardní (sériová) výbava:

vysokotlaká hadice 20 m s rychlospojkou

pistole s kloubem, plochá vodní

tryska, vodní filtr

Doporučená cena      

Kč bez DPH

149 000,00

Rozměry (dxšxv) 1060x650x1220 mm

Popis



stacionární
Čistota a hygiena ve stájích a ostatních hospodářských budovách jsou rozhodujícími faktory 

úspěchu chovu hospodářských zvířat. Stacionární vysokotlaká mycí zařízení MEIER

BRAKENBERG Vám šetří čas i finance a jejich montáž na zeď je také prostorově úsporná. 

Všechny stacionární systémy jsou vybaveny odolnými elektromotory a robustními 

průmyslovými čerpadly s keramickými válci. Integrovaný automatický systém START-STOP

a monitor průtoku vody jsou opravdovým komfortem. Veškeré rozvody, potrubí, hadice a 

kohouty jsou řešeny individuálně přímo v místě provozu. Stacionární vedení, armatury

a kohouty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, což je zárukou extrémní odolnosti.

Charakteristika:

• úsporná a jednoduchá montáž na zeď

• z kvalitní nerezové oceli

• systém rychlospojek, minimální ztráty tlaku

• individuální řešení rozvodů přímo v místě provozu

Průtok vody

Pracovní tlak

Výkon motoru

Otáčky motoru

HD040 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260 - stacionární

hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C

včetně 10 m vysokotlaké hadice, pistole a ploché trysky

HD041 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260 H - stacionární
konstrukce shodná s modelem MBH 1260, použitelná teplota vody do 80 °C

nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCHST1260)

HD046 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1500 - stacionární

hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C

včetně 10 m vysokotlaké hadice, vodní pistole a ploché trysky

HD050 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800 - stacionární
hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C

včetně 20 m vysokotlaké hadice, vodní pistole a ploché trysky

HD051 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1800 H - stacionární
konstrukce shodná s modelem MBH 1800, použitelná teplota vody do 80 °C

nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCHST1800)

HD060 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400 - stacionární

hliníkový držák, nerezový ochranný kryt, použitelná teplota vody do 40 °C

včetně 20 m vysokotlaké hadice, vodní pistole a ploché trysky

HD061 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 2400 H - stacionární
konstrukce shodná s modelem MBH 2400, použitelná teplota vody do 80 °C

nutno objednat automatický systém START-STOP (obj.č. MBHSCHST2400)

99 500,00

69 800,00

87 500,00

79 000,00

59 000,00

57 500,00

950 ot./min

720x430x440 mm

2400 l/hod

140 bar

16 kW

1450 ot./min

720x430x440 mm

1800 l/hod

140 bar

8,5 kW

Doporučená cena     

Kč bez DPH

49 000,00

st
ac
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Model Obj. č. Popis

1260 l/hod

140 bar

5,5 kW

MBHST 1260 

MBHST 1500 

MBHST 1800 

MBHST 2400

MBHST 1500 MBHST 1800 MBHST 2400Model MBHST 1260

1450 ot./min

Rozměry (dxšxv) 570x390x400 mm

1500 l/hod

120 bar

6,2 kW

1450 ot./min

720x430x440 mm



MBHSCH1260 Automatický systém START-STOP

pro HD011 / HD012 / HD017

MBHSCH1800 Automatický systém START-STOP

pro HD020 / HD021

MBHSCH2400 Automatický systém START-STOP

pro HD030 / HD031

MBHSCHST1260 Automatický systém START-STOP

pro HD040 / HD041 / HD046

MBHSCHST1800 Automatický systém START-STOP

pro HD050 / HD051

MBHSCHST2400 Automatický systém START-STOP

pro HD060 / HD061

HST30-01 Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

pro MBH1260K (bez vysokotlaké hadice a pistole)

včetně nerezového držáku a spojky, max. délka hadice 35 m

HST30-02 Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

pro MBH 1800 / 2400 (bez vysokotlaké hadice a  pistole)

včetně nerezového držáku a spojky,  max. délka hadice 35 m

HST30-10 Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici, na zeď

shodné s HST30-01, verze pro upevnění na zeď

včetně upevňovacího materiálu do betonových konstrukcí

HST30-HSW Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici, HSW

shodné s HST30-01, verze pro vozík na hadice HSW

HST70-02 Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

shodné s modelem HST30-01, verze pro podélnou montáž

na MBH 1800 / 2400 /1260 se zesíleným rámem a velkými koly,

max. délka hadice (NW12) 70 m (bez vysokotlaké hadice pistole)

HST70HSW Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici, HSW

shodné s modelem HST70-02, verze pro vozík na hadice HSW

HST100-02 Nerezový navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

shodné s modelem HST70-02, max. délka hadice (NW12) 100 m

HST30-09 Dvojitý nerezový  navíjecí buben pro vys. hadici

2 kompletní navíjecí bubny včetně nerezového držáku a spojky,

nástavba na HD130, maximální délka hadice (NW12) 2 x 35 m

(bez vysokotlakých hadic pistolí)

HST30-03 Nerezový navíjecí buben pro vys. hadici MBHOT1320

navíjecí buben včetně nerezového držáku a spojky,

nástavba na HD130, maximální délka hadice (NW12) 35 m

(bez vysokotlaké hadice a pistole)

12 500,00

16 200,00

16 200,00

20 100,00

32 400,00

12 500,00

16 200,00

16 200,00

23 700,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

16 200,00

16 200,00

23 700,00

Doporučená cena     

Kč bez DPH
Obj. č.Obr. Popis



HZL11008525 Postřikovací rameno 1000 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1260

HZL1101125 Postřikovací rameno 1000 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1800

HZL11017525 Postřikovací rameno 1000 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 2400

HZL21008525 Dvojité postřikovací rameno 1000 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1260

HZL2101125 Dvojité postřikovací rameno 1000 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1800

HZL2101725 Dvojité postřikovací rameno 1000 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 2400

HZL20808525 Dvojité postřikovací rameno 800 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1260

HZL2081125 Dvojité postřikovací rameno 800 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 1800

HZL20817525 Dvojité postřikovací rameno 800 mm

nerez, plochá tryska 25 °, včetně rychlospojky pro MBH 2400

HZL3100925 Postřikovací rameno 1000 mm

nerez, rotační tryska, včetně rychlospojky pro MBH 1260

HZL3101125 Postřikovací rameno 1000 mm

nerez, rotační tryska, včetně rychlospojky pro MBH 1800

HZL3101825 Postřikovací rameno 1000 mm

nerez, rotační tryska, včetně rychlospojky pro MBH 2400

HZL6081125 Postřikovací rameno včetně regulace tlaku

délka 800 mm, výkon 0-30 l / 140 bar, nerez, včetně rychlospojky

HZL6100925 Postřikovací rameno včetně regulace tlaku

délka 1000 mm, výkon 0-25 l / 140 bar, nerez, včetně rychlospojky

HZL61008525 Postřikovací rameno včetně regulace tlaku

délka 1000 mm, výkon10-22 l / 140 bar, nerez, včetně rychlospojky

pro MBHOT 1320

HZL90002 Postřikovací rameno pro čištění žlabu

do max. 30 l / min, délka  1200 mm

HZL90003 Postřikovací rameno pro čištění žlabu

do max. 40 l / min, délka 1200 mm

HZ210 Sací rameno

"protahovač" se sací jehlou

HZ200 Čistič kalů a usazenin

pro MBH1260, velikost trysky 090, mosazný adaptér 22x1,5 AG

délka hadice 5 m

HZ220 Hadicová přípojka pro čistič kalů a usazenin NW08

včetně zástrčky a šroubení M22x1,5

HZ020 Jehlový ventil VA kmpl

pro dvojité postřikovací rameno

4 900,00

3 700,00

3 000,00

3 000,00

4 900,00

1 460,00

2 350,00

1 200,00

2 350,00

3 000,00

2 350,00

3 700,00

3 700,00

1 460,00

2 350,00

2 350,00

Obr. Obj. č. Doporučená cena      

Kč bez DPH

1 460,00

2 350,00

Popis

1 100,00

3 600,00

2 400,00



HSTS Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW10 (à 1 m)

HSTS12 Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW12 (à 1 m)

HP001 Pistole s kloubem

50 l/min, 250 bar

HP002 Pistole s kloubem, včetně spojky (KEW)

50 l/min, 250 bar

HP011 Spojka pro pistoli (KEW)

HP016 Těsnění spojky pistole

HP001E32 Otočný kloub 3/8" pro pistoli

HZLS03 Pěnový nástavec, 2 l

2 l zásobník, včetně spojky k vodní pistoli

HZ07701 Injektor - vstřikovač

pro MBH1260, v případě použití pěny nutno objednat pěnový nástavec HZ074Z02

HZ07702 Injektor - vstřikovač

pro MBH1800, v případě použití pěny nutno objednat pěnový nástavec HZ074Z02

HZ07705 Injektor - vstřikovač

pro frekvenční a stacionární modely a MBHOT1320

v případě použití pěny nutno objednat pěnový nástavec HZ074Z02

HZ07703 Injektor - vstřikovač

pro MBH2400 s přepouštěcím ventilem pro vyšší výkon

nutno objednat pro pěnový nástavec HZ074Z02

HZ074Z02 Pěnový nástavec

pro injektor - vstřikovač

HZ010 Spojka pro postřikovací rameno 1/4" IG

HZ011 Spojka pro postřikovací rameno 1/4" AG

HZ050 Rychlospojka MS 3/8" IG

HZ054 Rychlospojka VA 3/8" IG

HZ055 Rychlospojka VA 1/2" IG

HDF25080 Plochá tryska, úhel 25°, pro MBH1260

HDF25110 Plochá tryska, úhel 25°, pro MBH1800

HDF25175 Plochá tryska, úhel 25°, pro MBH2400

HDD080 Rotační tryska, pro MBH1260

HDD110 Rotační tryska, pro MBH1800

HDD180 Rotační tryska, pro MBH2400

HS10102SN Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 10 m

HS10152SN Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 15 m

HS10202SN Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 20 m

HS10252SN Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 25 m

HS10302SN Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 30 m

HS10352SN Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 10, 35 m

HSK12202SC Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 20 m

HSK12252SC Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 25 m

HSK12302SC Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 30 m

HSK12352SC Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 35 m

HSK12502SC Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 50 m

HSK12702SC Vysokotlaká hadice dvouvrstvá NW 12, 70 m

300,00

440,00

300,00

240,00

240,00

240,00

Obj. č.

3 600,00

440,00

440,00

5 100,00

5 100,00

5 100,00

2 500,00

440,00

50,00

Obr. Doporučená cena      

Kč bez DPH

150,00

170,00

Popis

1 250,00

2 800,00

5 100,00

2 100,00

12 000,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

1 900,00

2 650,00

3 390,00

4 130,00

4 870,00

5 620,00

3 870,00

4 650,00

5 470,00

6 290,00

8 740,00



HE001 Manometr VA 1/4" AG

0 -400 bar

HE012/1,5 Snímač průtoku vody 2x 3/4" IG

1,5 l / min, včetně elektrické výbavy a kabelu 3 m

HE011 Termoventil 1/2" AG

pro čerpadlo, otevření při cca 55 °C

HE008 Regulační ventil

pro modely MBH

HE008E30 Opravná sada

pro regulační ventil HE008

HE007E01 Elektromotor

výkon 5,5 kW, 230-400 V, 50 Hz

HE009 Elektromotor

výkon 8,5 kW, 400/690 V, 50 Hz

HE010 Elektromotor

výkon 11 kW, 400/690 V, 50 Hz

HE004 Vysokotlaké čerpadlo

výkon 21 l/min, maximální pracovní tlak 150 bar, 1450 ot./min

HE006 Vysokotlaké čerpadlo

výkon 40 l/min, maximální pracovní tlak 150 bar, 1450 ot./min

HE004E002 Těsnění, sada  pro vysokotlaké čerpadlo HE004, Ø 22 (voda)

HE004E006 Ventily, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE004

HE004E007 Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE004, Ø 22 (voda)

HE006E-A Ventily, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006

HE006E-C Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (olej)

HE006E-D Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (voda)

HE006E-E Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (voda)

HE006E-D01 Těsnění, sada pro vysokotlaké čerpadlo HE006 (voda)

HE0181 Kloub 3/8" AG, 1/2" IG, pro navíjecí buben HST30/HST70/HST100/HST120

HE027 Těsnění, sada pro navíjecí buben a kloub

HE030 Vodní filtr 3/4" AG, pro modely MBH, 60 °C / 7 bar

HE070 Těsnění 1/4"

HE071 Těsnění 3/8"

HE072 Těsnění 1/2"

HL050E001-1 Těsnění 1/2" pro palivové čerpadlo

WB0013 Vysokopevnostní lepidlo (tmel), 50 ml

3 760,00

2 650,00

2 280,00

140,00

Obr. Obj. č. Doporučená cena      

Kč bez DPH

600,00

4 580,00

Popis

1 440,00

530,00

2 870,00

1 470,00

1 000,00

730,00

14 700,00

23 700,00

25 100,00

15 200,00

18 600,00

200,00

580,00

850,00

390,00

20,00

20,00

20,00

3 260,00

350,00



Kompaktní vysokotlaké mycí zařízení pro univerzální

použití přesvědčí svou lehkostí a vysokým mycím 

účinkem pracovního průtoku vody 1260 l/hod. 

Motor i čerpadlo jsou chráněny kvalitním nerezovým

krytem a dlouhé ovládací madlo umožňuje snadnou

manipulaci.

Charakteristika:

•  velmi obratný a lehký, snadná manipulace

•  bezpečný a pevný držák trysek

•  3-válcové čerpadlo s dlouhou životností

•  možnost použití 40°C teplé vody

•  Ø pojezdových kol 230 mm

HD010 Vysokotlaké mycí zařízení MBH 1260K 
nerezový podvozek, Ø pojezdových kol 230 mm

včetně 10 m vysokotlaké hadice s rychlospojkou, pistole s kloubem,

a ploché vodní trysky s rychlospojkou, použitelná teplota vody do 40 °C

2016

Model Obj. č. Popis Cena v Kč  bez DPH

49 900,00

Platnost nabídky od 1.6.2016 do odvolání, cena uvedena v Kč bez 21% DPH.

Průtok vody 1260 l/hod

Pracovní tlak

Otáčky motoru

Hmotnost

140 bar

1450 ot./min

68 kg

Rozměry (dxšxv) 960 x 550 x 1260 mm

Výkon motoru 5,5 kW

Standardní (sériová) výbava :

vysokotlaká hadice 10 m s rychlospojkou,

pistole s kloubem, plochá vodní tryska, čerpadlo,

nerezový ochranný kryt motoru a čerpadla, vodní filtr


