
Καθαρίστε και αποφράξτε 
σε βάθος με τις λύσεις 
υψηλής πίεσης Virax !

Το επαγγελματικό δίδυμο για την απόφραξη και τον καθαρισμό Υψηλής Πίεσης.



Βούλωμα λόγω λιπαντικού ή άμμου;  
Λασπωμένο εργοτάξιο; 
Φραγμένη υδρορροή;
Πρόσοψη που πρόκειται να ανακαινιστεί;
Ταράτσα που έχει πρασινίσει από τα βρύα;

Χρησιμοποιήστε το 
Virax ! Υψηλής Πίεσης
Εξοπλισμός σειράς: 

Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας:
-  Ασύγχρονοι βιομηχανικοί ηλεκτροκινητήρες, 
μονοφασικοί για χρήση μεσαίας ή υψηλής έντασης.

-  Λειτουργία αυτόματης παύσης, ώστε να 
προστατεύεται ο κινητήρας και να μειώνεται η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

-  Ανοιγόμενο κάλυμμα από PE που δεν χάνει το σχήμα 
του και είναι ανθεκτικό στους κραδασμούς.

-  Τροχοί μεγάλης διαμέτρου με ενσωματωμένο αφαλό 
ώστε να διασχίζει όλα τα εμπόδια.

-  Κατακόρυφος ή σχεδόν κατακόρυφος σχεδιασμός για 
εξοικονόμηση χώρου και μεγαλύτερη κινητικότητα. 

Λειτουργία απόφραξης: 
 -  Στόμιο τριπλού ανεστραμμένου πίδακα: αρκεί να 

συνδεθεί με τον εύκαμπτο αγωγό που λειτουργεί 
χάρη στην πίεση.

 Λειτουργία καθαρισμού υψηλής πίεσης: 
-  Πιστόλι με περιστρεφόμενο σύνδεσμο: αντίθετη 

περιστροφή.
-  Περιστρεφόμενο στόμιο: διπλάσια ισχύς καθαρισμού.

Διετής βασική εγγύηση:
-  τριετής εγγύηση για την αντλία του υδροκαθαριστή 

κωδικός 293280, ήτοι 1 επιπλέον έτος.

Καθαρίστε γρήγορα τα εργοτάξιά σας, 
τις προσόψεις, το όχημά σας, χάρη στις 
μάνικες χαμηλής/υψηλής πίεσης.
  Καθαριστής - Αποφρακτήρας HP Pro   Υδροκαθαριστής HP 

1 Καθαρίστε σε βάθος  τις πιο 
σκληρές επιφάνειες χάρη στο  
περιστρεφόμενο στόμιο.
  Καθαριστής-Αποφρακτήρας HP Pro   Υδροκαθαριστής HP 
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Μετακινούμενος και πλήρης, 
για χρήση μεσαίας έντασης
ΚΑθΑρισΤήσ-ΑΠοΦρΑΚΤήρΑσ 
HP Pro κωδικός 293230

-  Κινητήρας 2800 tr/mn για χρήση μεσαίας έντασης.
-  Αξονική αντλία από ορείχαλκο και ανοξείδωτα έμβολα 
για μέγιστη αντοχή.

-  2 δεξαμενές απορρυπαντικού του 1,5 λίτρου, 
αφαιρούμενες και ελεγχόμενες ξεχωριστά.

-  εύκαμπτος αγωγός απόφραξης 20 μέτρων.
-  Μονωμένο στόμιο πολλαπλού πίδακα υψηλής/χαμηλής 

πίεσης.
-  1 εύκαμπτος αγωγός HP pro 12 μέτρων σε  

καρούλι, με αναδιπλούμενη λαβή και φρένο.
-  Χώρος αποθήκευσης των εξαρτημάτων.
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Καθαρίστε σε βάθος  τις πιο 
σκληρές επιφάνειες χάρη στο  
περιστρεφόμενο στόμιο.
  Καθαριστής-Αποφρακτήρας HP Pro   Υδροκαθαριστής HP 

Αποφράξτε αποτελεσματικά τους  
φραγμένους αγωγούς με το στόμιο  
τριπλού ανεστραμμένου πίδακα.
  Καθαριστής-Αποφρακτήρας HP Pro   Υδροκαθαριστής HP 

3 Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα σημεία, 
χάρη στον εύκαμπτο αγωγό απόφραξης 
των 20 μέτρων ή 40 μέτρων.
  Καθαριστής-Αποφρακτήρας HP Pro   Υδροκαθαριστής HP 
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Ανθεκτικός και αποτελεσματικός, 
για χρήση υψηλής έντασης
ΥΔροΚΑθΑρισΤήσ HP κωδικός 293280

-  Κινητήρας χαμηλής ταχύτητας 1400 tr/mn για χρήση 
υψηλής έντασης.

-  Ακτινική αντλία με διωστήρες και κεραμικά έμβολα για 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

-  1 δεξαμενή απορρυπαντικού μεγάλης χωρητικότητας (7,5 L).
-  εύκαμπτος αγωγός απόφραξης 40 μέτρων σε καρούλι.
-  Στόμιο 2 εξόδων υψηλής/χαμηλής πίεσης με ρυθμιστή πίεσης.
-  2 εύκαμπτοι αγωγοί HP pro (10 μέτρων + 

 15 μέτρων) και ένας ποδομοχλός ασφαλείας. 
-  Πλαίσιο στήριξης από αλουμίνιο.

Πίεση: 150 bar
Ροή: 600 l/h
Ισχύς: 3 kW

Πίεση: 150 bar
Ροή: 660 l/h
Ισχύς: 3,2 kW

 

2 ΕΤΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ



89
95

93
 - 

Μ
η 

συ
μβ

ατ
ικ

ά 
έγ

γρ
αφ

α 
κα

ι φ
ω

το
γρ

αφ
ίε

ς 
 - 

w
w

w
.s

tu
di

op
ou

la
in

.fr
 

Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Πίεση ροή Κινητήρας 

Εύκαμπτος 
αγωγός υψηλής 

πίεσης

Εύκαμπτος 
αγωγός 

απόφραξης

Διάρκεια 
ζωής συνεχής 

ημερήσιαχρήση
Κωδικός

Καθαριστής-
Αποφρακτήρας HP Pro 150 bar 600 l/h 2800 tr/mn 12 μέτρα 20 μέτρα 1 ώρα και 30 λεπτά 293230

Υδροκαθαριστής 150 bar 660 l/h 1400 tr/mn 10 μέτρα + 15 
μέτρα 40 μέτρα 4 ώρες 293280

39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Service client France - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 78 
Fax:+33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 97 
Fax:+33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

ΜΠΑρΜΠΕρήσ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9, 151 26 Μαρούσι
Τηλ. 210-8062811 ή 12, Fax 210-8029352
info@barberis.gr

www.virax.com

Τα 2 προϊόντα παραδίδονται με τον παρακάτω στάνταρ εξοπλισμό:
1 πιστόλι με περιστρεφόμενο σύνδεσμο, 1 στόμιο Υψηλής Πίεσης/Χαμηλής Πίεσης, 1 περιστρεφόμενο 
στόμιο, 1 στόμιο τριπλού ανεστραμμένου πίδακα. 
Ο Υδροκαθαριστής με κωδικό 293280 περιλαμβάνει επιπλέον έναν ποδομοχλό ασφαλείας.

Αξεσουάρ

* Λειτουργεί αποκλειστικά με το τηλεσκοπικό στόμιο κωδικός 293233.

Περιγραφή Λειτουργία Για κωδικό 
293230

Για κωδικό 
293280 Κωδικός

Τηλεσκοπικό στόμιο Καθαρισμός πρόσοψης σε απόσταση έως 5 μέτρα X X 293233

Ιμάντας για τηλεσκοπικό στόμιο Βοήθημα χειρισμού του στομίου X X 293234

Γωνιακό στόμιο υδρορροής* Καθαρισμός υδρορροών X X 293235

Φίλτρο αναρρόφησης Φίλτρο νερού για εξωτερική δεξαμενή (εύκαμπτος αγωγός 3 μέτρων) - X 293236

Στόμιο τετραπλού πίδακα 1/8” τριπλός ανεστραμμένος πίδακας + 1 μπροστινός πίδακας για 
απευθείας αντιμετώπιση του βουλώματος X - 293272

Περιστροφικό στόμιο 1/8” Περιστροφικοί πίδακες για πολύ βουλωμένες σωληνώσεις, βρύα... X - 293273

Στόμιο τετραπλού πίδακα 1/4” τριπλός ανεστραμμένος πίδακας + 1 μπροστινός πίδακας για 
απευθείας αντιμετώπιση του βουλώματος - X 293277

Περιστροφικό στόμιο 1/4” Περιστροφικοί πίδακες για πολύ βουλωμένες σωληνώσεις, βρύα... - X 293278

Τηλεσκοπικό στόμιο
Ιμάντας για 
τηλεσκοπικό στόμιο

Γωνιακό στόμιο 
υδρορροής Φίλτρο αναρρόφησης Στόμιο τετραπλού 

πίδακα

Περιστροφικό 
στόμιο


