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Série Profi

Ochrana

Díky zabudované nádrži na vodu v maximální míře 

zabráníme poškození čerpadla z důvodu nedostatku 

vody. Velká přednost nádrže na vodu je v tom, že je 

téměř vyloučena kavitace (=imploze vzduchových 

bublin v čerpadle, způsobená mj. nedostatkem 

vody), hlavní důvod poškození vysokotlakých 

čerpadel. 

Vodní nádrž lze vymontovat z přístroje bez nástrojů 

pomocí několika hmatů, například když je třeba vodu 

nasávat ze separátních nádob nebo rybníka.

Efektivita

Injektory pro čistící prostředky na výtlačné straně

spotřebují u běžných přístrojů cca 30% čistící

energie, ať už jsou v chodu nebo ne. Díky použití 

nádrže na vodu u série Profi je nyní možné přisávat 

čistící prostředky přímo do čerpadla, což zabraňuje 

omezení výkonu a vede ke zvýšení celkového stupně 

účinnosti. Přísady jsou tedy nasávány při 

nesníženém pracovním tlaku.

Total-Stop 

U těchto modelů označuje zkratka TS zařízení

Total-Stop: Když se pistole otevře, motor se

rozběhne, ale jakmile se pistole uzavře, motor 

se automaticky zastaví. 

Motor a čerpadlo tedy pracují pouze tehdy, pokud 

jsou skutečně používány. 

Pořádek

Výhody úspěšného principu pořádku firmy Kränzle 

představuje pevně zabudovaný buben pro navinutí 

hadice se sklopnou klikou, pouzdro na vysokotlakou 

pistoli s bezpečnostním vypínáním, trubice s rotační 

tryskou, trubice s plochou tryskou a také navíjení 

elektrického kabelu. Všechny prvky jsou připevněné 

na přístroji a jsou lehce přístupné a mohou tak být 

snadno a bezproblémově obsluhovány. Buben 

pro navinutí hadice je navíc zřetelně větší než 

u předcházejících modelů, aby se umožnila 

snadnější manipulace s hadicí.

Nepřetržitý provoz

Série Profi i série K 2000 představují výsledky 

dalšího důsledného vývoje osvědčené 

a mimořádně úspěšné řady T firmy Kränzle.

Výrobky Profi se vyznačují moderním,  

progresivním designem a technikou se zvýšeným 

výkonem. Byly například použity předimenzované 

převody a olejové komory, který byly navrženy pro 

průmyslový nepřetržitý provoz a které podstatně 

zvýší životnost přístrojů.  

Stabilita

Extrémně stabilní a robustní podvozek (roto-mold) 

s velmi velkými koly, který je vyroben z jednoho 

kusu a je tedy mimořádně stabilní, umožňuje  

snadný transport i v neschůdném terénu a zajišťuje 

vysokou stabilitu při provozu. Malé překážky nebo 

schody je tak možné překonávat bez problémů.  

Přístroje Profi lze přepravovat v zavazadlovém  

prostoru běžného osobního auta. 



 

 
        Technická data  Profi 160 TS T  Profi 195 TS T Profi 175 TS T Profi 15/120 TS T
 Č. výr. 41.230 1 41.231 1 41.232 1 41.233 1  

 Pracovní tlak, plynule regulovatelný 30-140 barů / 3-14 MPa 30-170 barů / 3-17 MPa 30-150 barů / 3-15 MPa 30-120 barů / 3-12 MPa

 Max. přípustný přetlak 160 barů / 16 MPa 195 barů / 19,5 MPa 175 barů / 17,5 MPa 135 barů / 13,5 MPa

 Vodní výkon  11 l/min (660 l/h) 8 l/min (480 l/h) 12 l/min (720 l/h) 15 l/min (900 l/h)

Teplota vstupní vody  max. 60 °C max. 60 °C max. 60 °C max. 60 °C

Výška nasávání 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Velikost rotačních trysek 042 03 042 07  

Velikost trysek pro plochý paprsek 20042 2003 20042 2007

Počet otáček motoru 1.400  ot./min 1.400  ot./min 1.400  ot./min 1.400  ot./min

Elektrická přípojka 230 V, 14,3 A, 50 Hz 230 V, 14,3 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz 400 V, 7,2 A, 50 Hz  

Příkon 3,2 kW 3,2 kW 3,8 kW 3,8 kW  

Výkon 2,5 kW 2,5 kW 3,0 kW 3,0 kW   

Hmotnost 45 kg 45 kg 45 kg 45 kg  

Rozměry v mm (D x Š x V) 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980 355 x 375 x 980 

    

Rozsah dodávky
 Systém Total-Stop

 Vyrovnávací nádrž na vodu

 Nasávání čistících prostředků

 Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 15 m JS 6

 Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m JS 6     

 Bezpečnostní vypínací pistole 'Midi'

 Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli

 Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli

 Filtr pro vstupní vodu

        sériově dodávaná výbava            volitelně                 barevné kódování pro velikost trysky     

Série Profi

Vyznamenání IF 2008
za vynikající design

Extrémně stabilní a robustní podvozek roto-mold,
je vyroben z jednoho kusu a je tedy mimořádně stabilní
a robustní, vhodný pro pohyb v terénu i po schodech.

Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou
klikou a 15 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.

5 m připojovacího kabelu s možností navinutí.

Rotační keramická tryska s trubkou z ušlechtilé oceli,
plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli.
 

Pouzdro pro bezpečnostní vypínací pistoli,
rotační a plochou trysku.

Držák pro bezpečnostní vypínací pistoli
s mycí tryskou během pracovních přestávek.
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  Č. výr. Č. výr. Č. výr. Č. výr.

 

   

  

  

  43.829 43.829 43.829 43.829

  12.160 12.160 12.160 12.160

  41.570-042 41.570-03 41.570-042 41.570-07

  12.393-M20042 12.393-M2003 12.393-M20042 12.393-M2007

  13.300 3 13.300 3 13.300 3 13.300 3   




