Colorado 5018
Art. nr: 121407

Produktinformasjon

Teknisk data:
Varenavn: Colorado 5018
Varenummer: 121407
Varmeefekt: 88
Brennstoff: Diesel
Motortype: Kubota D1105-E
Antall pumper: 1
Type henger: 2-akslet skaphenger i polyester
Maks temperatur vannutgang: 98°C
Vekt: 1120
Dimensjoner: 395x183x202
Motor: 25
Trykk: 500
Vannmengde: 1080
Vanntemperatur justerbar: 0 - 98°C eller Boiling Hot
water Technique
Drivstoff: Diesel
Absorbert strøm: 19
Støynivå: 82
Vanntank uten benevnelse: 1100 liter
Pumpeturtall: 1500
Slangetrommel: Ja - manuell
Brennstofftank: 80
Kjølesystem: Vannavkjølt
Styringssystem: Type Zero

Colorado 5018 tilhenger er en 2-akslet vanntett skaphenger komplett med
påløpsbremser og skvettlapper. Skaphengeren er laget av polyester og har en forseglet
bunn.
Colorado 5018 med det patenterte systemet “Boiling Hot water Technique”, er utviklet
for miljøvennlig fjerning av graffiti, maling, klistremerker, tyggegummiflekker, fett,
smuss, skitt og til og med ugress.
Ved fjerning av graffiti fra bygninger, statuer osv. brukes funksjonen for justerbart trykk
sammen med damp med høy temperatur (9-18 l/min ved 180-500 bar og
vanntemperatur i dysen på 100/102 ºC).
Ved generelle rengjøringsjobber / industrirengjøring er det mulig å bruke maskinens
maksimale effekt, som er 500 bar og 18 l/min, og også i dette tilfellet med (nesten)
kokende vann i dysen.
Fjernkontrollen kan brukes til å starte og stoppe maskinen (80 meter rekkevidde), samt
til å justere trykket opp til 500 bar og ønsket vanntemperatur.
Standardversjonen av maskinen er utstyrt med et BKX-system for automatisk
trykkregulering som setter systemtrykket til null når høytrykkspistolen lukkes, og øker
trykket jevnt til innstilt nivå når høytrykkspistolen åpnes. Ingen trykktopper, sikrer jevn
og trygg drift
Colorado 5018 består av følgende komponenter:
*
Tre-sylindret dieselmotor av merket Kubota.
*
Høytrykkspumpe av merket Aquabar 500/18
*
Dieselbrenner av typen IPC M40.
*
Trykkregulator av typen Zero
*
Høytrykksslanger, høytrykkslanse.
*
Kontroll- og sikkerhetsbrytere.
Colorado 5018 er utstyrt med en industriell, væskeavkjølt Kubota dieselmotor, type
D1105-E, med varmeveksler mellom vanntanken og høytrykkspumpen. Motoren er
koblet direkte til høytrykkspumpen via et reduksjonsgear.
Til oppvarming av høytrykksvannet brukes et rustfritt brennkammer med varmespiral
som er beregnet for et trykk på opptil 500 bar, utstyrt med en 12 Volt DC tenntrafo og
dieselpumpe.
Colorado 5018 er en skaphenger med to sidepaneler og to bakluker som kan åpnes og
lukkes. En 1100 liters vanntank og en 80 liters drivstofftank i rustfritt stål sørger for lang
driftstid.
Bak i tilhengeren er det montert en slangerulle med 25 meter 3/8" høytrykkslange og en
slangerulle med 25 meter 3/4" lavtrykkslange for tilgangsvann.
Funksjonene til knappene på operatørpanelet til Colorado 5018 samsvarer med knappene
på den trådløse fjernkontrollen. I displayet på operatørpanelet kan du lese av antall
driftstimer, nivå i dieseltanken og vanntemperaturen ved dysen. Operatørpanelet er
montert på en ramme av rustfritt stål.
Colorado 5018 egner seg meget godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking,
skiltvasking, bygg og anlegg og graffiti fjerning, etc.
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Standardutstyr
25 meter 3/8" h.t.slange på slangerulle,
15 meter 3/8" ekstra h.t.forlengerslange
25 meter 3/4" l.t.slange på slangerulle,
avkalkningsanlegg, h.t.spylepistol m/svivel M24,
enkel rustfri 1200 mm M24 spylelanse m/dyse 1503,5,
rustfri 1200 mm M24 lanse med turbodyse og
fjernbetjeningspanel - rekkevidde 80 meter.
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