
LTFST-2605

Przystawka w kształcie 
sercaturbodevil

Przystawka Turbodevil w kształcie serca do 
profesjonalnych zastosowań w czyszczeniu dużych 
powierzchni:

Płynna jazda: bardzo 
zwrotna dzięki 
przemysłowym kołom 
bezdętkowym o średnicy 
380 mm z łożyskami ze stali 
nierdzewnej oraz 
podwójnym kołom 
prowadzącym o średnicy 
160 mm z przodu.

Rozwiązanie gwarantujące czystość: 
zintegrowany filtr sitowy zapobiega 
zabrudzeniu dysz.

Niski poziom drgań:  
wyważone ramiona 
rotora o solidnej jakości i 
wysokiej skuteczności 
czyszczenia.

Ergonomiczny uchwyt

Polecamy używanie
pistoletu ST-2605 z

opatentowaną
technologią LTF.
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Zapewnia równomierne i

intensywne mycie bardzo

dużych powierzchni.

Nr. katalogowy sztuki/paleta kółka ø szerokość pracy wejście waga 
710 100 122 2 2 x 380 + 1 x 160 mm 1,200 mm 1/4" GW 6 x 1/4" GW max. 350 bar 90 °C 44 kg

• wysokiej jakości wersja ze stali nierdzewnej z uchwytem
na lancę przy rączce,

• szerokość pracy 1,200 mm,

• dodatkowo wymagane jest 6 dysz 1/4" GZ BSP,

• precyzyjnie obliczony kąt natrysku zapewnia najlepsze
możliwe czyszczenie na całej powierzchni przy
30 - 60 l/min.  w  5 - 90 °C,

• 2 duże przemysłowe koła ø 380 mm
oraz jedna podwójna rolka ø 160 mm,

• temperatura max.: 90 °C,

• ciśnienie min.: 150 bar,

• ciśnienie max.: 350 bar,

Osłona przeciwrozpryskowa: bezpieczna obsługa dzięki gumowej krawędzi 
na całym obwodzie, która jest odporna na wysoką temperaturę i chroni przed 
rozpryskami oraz latającymi kamieniami. 

Uchwyt na lance:  
do idealnego 
przechowywania 
dodatkowych lanc

3 regulowane drążki obrotowe, każdy

z dwoma dyszami rozpylającymi !

 

Nowość

ciśnienie temperatura wyjście 

Dystrybutor: www.atmos.pl

www.atmos.pl


turbodevil 

Stabilna konstrukcja: 
dzięki podwójnym kółkom 
obrotowym przystawka w 
kształcie serca jest bardzo 
zwrotna.

Szerokość robocza: 1200 mm sprawia, że urządzenie doskonale nadaje 
się do czyszczenia dużych powierzchni. Wszechstronne zastosowanie 
również na posadzkach betonowych i asfaltowych, na placach zabaw, w  
obiektach sportowych, w garażach, a także w rolnictwie.

Składany: niewielkie 
zapotrzebowanie na 
miejsce dzięki 
składanemu uchwytowi 
prowadzącemu. 
Wystarczy poluzować 
śruby za pomocą 
zacisku sprężynowego. 

Możliwość stosowania gorącej wody do 90°C: wysoka wydajność dzięki 
dużej obudowie, która długo utrzymuje ciepło. Szczególnie przydatna w 
przypadku tłustych zabrudzeń podłogowych.

Przyłącze pistoletu: 1/4" GZ z 
mocowaniem do uchwytu 
prowadzącego.

Odporna na korozję: stal

nierdzewna.

Szerokie zastosowanie!

Przystawka w kształcie 
serca




