
HPW-3500-G BENZ�NL� SICAK SU BASINÇLI YIKAMA MAK�NES� 

HPW-3500-G Sıcak Su Basınçlı Yıkama firmamızın en güçlü birimidir. Hatta en zor 
uygulamalarla mücadele için tasarlanmı�tır. Birim paslanmaz çelik bir de�nek, sabun 
enjektör ve dört hızlı ba�lantı uçları ile donatılmı� olarak geliyor. Makineler güçlü elektrik 
motorlu yapılarıyla suyu Beckett yakıt brülörünün içerisinden geçirerek, mazot ile 93Co  kadar 
ısıtmaktadır. (�stenilen uygun temizleme basıncında) Kademeli su geçirmez siviç anahtarla, 
motor ile pompa ve ısıtıcı ayrı ayrı kumanda edilmektedir.  

Basınçlı suyun sıcaklı�ının kontrolü için, otomatik termostat bulunmaktadır. Sıcak sulu 
veya deterjanlı yıkama basınçları, kademeli olarak ayarlanabilmektedir. Motoru korumak için, 
ya� seviyesi dü�tü�ünde otomatik kesici tertibat bulunmaktadır. 

Makineler, ba�lanan �ehir suyunu ısıtıp yüksek basınçlı olarak uygulamaktadır. 
Basınçlı suyun açılıp, kapanması ve tüm kontrolü otomatik tabancanın üzerinden 
yapılmaktadır. Makineler, su ile birlikte istenilen deterjan veya kimyevi maddeyi emip 
basabilmektedir. Deterjan ve kimyevi maddenin filtreli emi� hortumuyla alınıp basınçlı 
duruma getirilmesi, pompanın dı�ından yapılmaktadır. Böylece deterjan veya kimyasal 
maddelerden ötürü pompanın zarar görmesi kesinlikle engellenmi� olup uzun çalı�ma ömrü 
sa�lanmaktadır. By-pass esnasında pompayı koruyabilmek için, basınç kontrol sübabı 
bulunmaktadır. 

Ünite, benzinli motoru çalı�tırarak su ba�lantısını yapıp deterjan bölümünü 
doldurduktan sonra ünite üzerindeki siviçi çevirerek motoru ve brülörü çalı�tırıp, otomatik 
tabanca teti�ine dokunmanız yeterlidir. 

 Makinelerin dü�ük basınçlı deterjan- kimyevi madde uygulama i�lemi veya basınçlı 
sıcak suyun istenilen açıyla basıncının ayarlanması, yıkama borusu a�zına elle hızlı geçmeli 
soketli tip 5 adet dereceli nozılla yapılmaktadır. (Co belli bölgede yo�unla�mı� kirliliklerde,   
15Co – 25Co ve 40Co genel yıkama i�lerinde, 25Co alçak basınçlı deterjan ve kimyevi madde 
uygulamalarında kullanılmakta olup tabancaya montelidir.) 

Makinenin basınçlı duruma getirilmesi veya durdurulması, otomatik yıkama 
tabancasıyla sa�lanmaktadır. Böylece makineye geri dönmeden verimli çalı�ma 
sa�lanmaktadır. Makineler, tamamen Cr-Ni paslanmaz çelik gövdesiyle çok dayanıklı yapıya 
sahiptir. Pinomatik dört lastikli (250 mm. çap) paslanmaz ta�ıyıcı araba üzerine montelidir. 

 

TEKN�K ÖZELL�KLER 

Motor Gücü   : 13 HP Briggs & Stratton Vanguard motoru, elektrikli ba�langıç 
Çıkı� Su Basıncı  : 240 BAR    
Pompa   : Tripleks dalgıç ya� banyosu içinde çalı�an 
Boyutlar   : 111cm yükseklik x 74cm geni�lik x 100cm derinlik 
A�ırlık    : 221kg. net  
 
 
 
 
 
 



ÖZELL�KLER 

.Çelik konstrüksiyon Uzun ömürlü  

.13 HP Briggs & Stratton Vanguard motor Güvenilir 

.Elektrikli Kolay ba�langıç 

.Dü�ük ya� emniyeti, motoru korur 

.Çelik takviyeli Sa�lam hortum  

.Paslanmaz çelik Dayanıklı de�nek 

.Dörtlü çabuk de�i�tirilebilir ba�lantı uçları – farklı yüzeylerde uygulama 

.Sıcak su Ek temizleme gücü 

.Termostat sıcaklı�ı kontrol 

.Kimyasalların Sabun sifon tüpüyle Kolay enjeksiyonu 

 

 


