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VÝROBKŮ

PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY •
INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY •
TLAKOVÉ MYČKY • ČERPADLA

STROJE BRIGGS & STRATTON

ZNAČKA, KTERÉ MŮŽETE DŮVĚŘOVAT
Briggs & Stratton je největší světový výrobce vzduchem chlazených
benzínových motorů pro venkovní stroje a zařízení. Společnost s centrálou
v Milwaukee (USA) navrhuje, vyrábí, prodává a zajišťuje servis těchto
motorů pro výrobce originálních zařízení (OEM) na celém světě. Vyrábíme
a dodáváme také kompletní řadu přenosných elektrocentrál, tlakových
myček a čerpadel na vodu, což nám umožňuje navrhovat naše motory podle
specifických požadavků na pohon.

PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 05 - 13

INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 14 - 17

TLAKOVÉ MYČKY

STRANA 18 - 27

ČERPADLA

STRANA 28 - 31

GLOBÁLNÍ POPRODEJNÍ SÍŤ
NAŠI ZÁKAZNÍCI
Již více než sto let pohání výrobky značky Briggs & Stratton stroje na celém
světě. Doslova stovky milionů lidí závisí na výrobcích Briggs & Stratton, aby
mohly odvést svou práci.
Zatímco naše motory se neustále vyvíjejí, aby byly efektivnější, snadněji
prováděly práci a zlepšovaly vaše zkušenosti, některé věci se nikdy nezmění.
Motory Briggs & Stratton budou trvale dodávat sílu, výkon a spolehlivost, s
jakou počítáte.

Briggs & Stratton poskytuje komplexní poprodejní síť díky více než 20 000
evropských prodejců. Poskytujeme vynikající poprodejní a servisní služby,
které pomáhají udržovat perfektní provozní stav našich strojů. Všechny díly
jsou vyrobeny podle požadavků nejpřísnějších norem, a proto tyto výrobky
poskytují nejvyšší úroveň kvality, spolehlivosti a výkonu.

A nakonec, jedná se mnohem více než o pouhý stroj, je to o lidech, kteří jej
používají. Takže, ať už tvrdě pracujete na stavbě, myjete o víkendu vaše auto
nebo čerpáte vodu při práci na poli - můžete být klidní, protože je s vámi
naše bohaté dědictví a náš závazek být s vámi na každém kroku této cesty.

STRANA 2

STRANA 3

PŘEDSTAVENÍ NAŠICH ZNAČEK

PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY PRO POUŽITÍ V
DOMÁCNOSTECH

Invertorové elektrocentrály řady PowerSmart™ byly od začátku navrhovány
s ohledem na současné moderní venkovní/volnočasové aktivity. Dnešní
spotřebitelé požadují tiché a účinné přenosné elektrocentrály dodávající
výkon v požadovaném množství a kvalitě.

Přesvědčivá volba pro profesionály, kteří spoléhají na to nejlepší vybavení.
Výrobky ProMax poháněné motory Vanguard™ poskytují výjimečnou úroveň
trvanlivosti, výkonnosti a spolehlivosti.

Naše přenosné elektrocentrály Sprint jsou spolehlivé zdroje energie pro
jakoukoli práci na vašem domě nebo ve vaší zahradě. Navrhli jsme je tak,
aby byly kompaktní a snadno ovladatelné, což vám poskytne konzistentní
výkon bez ohledu na to, jakou práci budete provádět.
Kompaktní bezproblémové elektrocentrály
Bezpečný a trvalý výkon
Ideální pro použití ve vašem domě nebo na vaší zahradě
Pohon spolehlivými motory Briggs & Stratton®

Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.

Velmi dobře vybavené výrobky řady Elite™ poháněné motory Briggs &
Stratton® přináší vynikající výkonnost náročným uživatelům.

Spolehlivé výrobky se stálou výkonností pro příležitostné uživatele. Výrobky
řady Sprint se opírají o značku Briggs & Stratton.
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1200A

2200A

3200A

Startovací výkon*

1125

2125

3125

Provozní výkon**

900

1700

2500

Napětí/frekvence

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

Provozní doba při 50% zatížení

7.4 hod

12.5 hod

9.3 hod

Alternátor Power Surge™ / AVR

3

3

3

VÝKON

VLASTNOSTI

Automatické vypnutí při
nízké hladině oleje

3

3

3

1xG

2xG

2XG

Briggs & Stratton®
OHV 79cm3

Briggs & Stratton®
OHV 196cm3

Briggs & Stratton®
OHV 196cm3

Zásuvky***
MOTOR
Typ motoru
Startér

Ruční

Ruční

Ruční

Objem palivové nádrže

5.7 l

11.4 l

11.4 l

✗

Sada koleček a jedna rukojeť

Sada koleček a jedna rukojeť

VOLITELNÉ MOŽNOSTI
Příslušenství

Automatická regulace napětí (AVR) omezuje odchylky
napětí vaší elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby
zaručila klidný a bezpečný provoz.

Alternátor Power Surge™ omezuje kolísání napětí, čímž
umožňuje napájení citlivých elektronických zařízení.
Automatické vypnutí při nízké hladině oleje.
Váš motor se zastaví, dojde-li k poklesu
hladiny oleje, což zabraňuje nákladné opravě
při poškození motoru.

*

Startovací výkon je maximální proud, který může být krátkodobě poskytován při spouštění
motoru, který je vynásobený jmenovitým napětím elektrocentrály.

**

Dle EN 12601:2010

***

Typy zásuvek jsou prosím uvedeny na straně 13

STRANA 6

STRANA 7

PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY PRO PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

PŘENOSNÉ. VÝKONNÉ. SPOLEHLIVÉ.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PRÁCE

Motory Vanguard™ s rychlým startováním jsou navrženy a vyrobeny tak,
aby spolehlivě fungovaly v nejnáročnějších komerčních aplikacích. Tyto
výkonné a spolehlivé motory se snadným startováním jsou opatřeny mnoha
moderními technologiemi a integrovanými komponenty. Motory Vanguard™
nastavují standard z hlediska spolehlivosti a odolnosti a vztahuje se na ně
omezená komerční záruka v trvání 3 let.

Značka ProMax znamená vynikající výkon, dlouhou provozní dobu a
odolnost. Tyto výkonné elektrocentrály jsou ideální pro průmyslové a
komerční práce díky použití kvalitních motorů Vanguard™, na které se
vztahuje standardní záruka v trvání 3 let.
Přenosná elektrocentrála pro náročné práce
Dlouhodobý vysoký výkon
Určena pro těžké práce
Pohon pomocí kvalitních motorů Vanguard™

Navštivte
www.VANGUARDENGINES.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.

POHON PRO PRACUJÍCÍ SVĚT - VYSOCE KVALITNÍ MOTORY
STRANA 8
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3500A

7500EA

9000EA

Startovací výkon*

3500

7500

9000

Provozní výkon**

2700

6000

7000

Napětí/frekvence

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

Provozní doba při 50% zatížení

13 hodin 26 minut

7 hodin 5 minut

6 hodin 20 minut

Alternátor Power Surge™ / AVR

3

3

3

Automatické vypnutí při
nízké hladině oleje

3

3

3

Voltmetr

3

3

3

Olejový filtr

✗

3

3

Mazací systém

✗

3

3

2xG

2xG, 1xB32

2xG, 1xB32

Jednoválcový motor
Vanguard™ OHV 205cm3

Dvouválcový motor
Vanguard™ OHV 479cm3

Dvouválcový motor
Vanguard™ OHV 479cm3

Elektrostartér
- Klíček

Elektrostartér
- Klíček

11 l

15 l

15 l

Sada koleček a jedna rukojeť

Sada koleček a dvě rukojeti

Sada koleček a dvě rukojeti

VÝKON

VLASTNOSTI

Zásuvky***
MOTOR
Typ motoru

Startér
Ruční
		
Objem palivové nádrže
VOLITELNÉ MOŽNOSTI
Příslušenství

Automatická regulace napětí (AVR) omezuje odchylky
napětí vaší elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby
zaručila klidný a bezpečný provoz.

Alternátor Power Surge™ omezuje kolísání napětí, čímž
umožňuje napájení citlivých elektronických zařízení.

Automatické vypnutí při nízké hladině oleje.
Váš motor se zastaví, dojde-li k poklesu
hladiny oleje, což zabraňuje nákladné opravě
při poškození motoru.

*

Startovací výkon je maximální proud, který může být krátkodobě poskytován při spouštění
motoru, který je vynásobený jmenovitým napětím elektrocentrály.

**

Dle EN 12601:2010

***

Typy zásuvek jsou prosím uvedeny na straně 13

STRANA 10

STRANA 11

VÝBĚR VHODNÉ PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY

Při výběru vhodné elektrocentrály pro vaši potřebu je dobré sledovat dva
základní parametry a je třeba udělat následující dva kroky. Celkový výkon
vaší elektrocentrály je dán následujícím.
STARTOVACÍ VÝKON
Extra výkon potřebný k spuštění velkých spotřebičů nebo více zařízení.

JMENOVITÝ VÝKON PRO ZVOLENÉ NÁŘADÍ
NÁŘADÍ
VÝKON (W)
		
Úhlová bruska
Míchačka na beton

PROVOZNÍ VÝKON
Trvalý výkon potřebný pro udržení zařízení v chodu.

500 - 900

STARTOVACÍ
KOEFICIENT
2

500 - 850

3

Kotoučová pila

1000 - 1600

1.5

Kompresor

1200 - 2500

3+

Řetězová pila

1400 - 1800

2

PRVNÍ KROK: URČENÍ POŽADOVANÉHO VÝKONU VAŠÍ
ELEKTROCENTRÁLY

Nůžky na živé ploty

400 - 800

2

Elektrická sekačka

300 - 1600

2

Nejdříve zjistěte z návodu k použití či štítku na stroji technické údaje,
které jsou nutné pro určení výkonu elektrocentrály. Pro kalkulaci výkonu
elektrocentrály musíte sečíst výkony jednotlivých poháněných zařízení a
vynásobit je startovacím koeficientem.

Drtič

200 - 600

2

Kávovar

750 - 1050

1

90 - 400

3+

Vysoušeč vlasů

1800 - 2200

1

Pokud je spotřeba pro vaše zařízení uvedena v ampérech,
vynásobte jí napětím (230 V) a získáte výkon ve Wattech.

Klimatizace

500 - 2500

3+

TV

100 - 350

1

PŘÍKLAD: 5 A x 230 V = 1 150 W

Topení

1000 - 1800

1

Mrazák

KROK DVA: VÝPOČET STARTOVACÍHO KOEFICIENTU
Většina strojů má startovací koeficient 1, ale níže jsou uvedeny některé
příklady strojů, které mají vyšší koeficient.

Úhlová bruska x2

Lednička x3
STRANA 12

Halogenová lampa x1.5

Strunová sekačka x2

DOSTUPNÉ TYPY ZÁSUVEK

U
BS1363,
230V / 13A

B32
CEE-TYPE,
230V / 32A

Y32
CEE-TYPE,
115V / 32A

G
SCHUKO,
230V / 16A

B16
CEE-TYPE
230V / 16A

Y16
CEE-TYPE
115V / 16A

Nůžky na živé ploty x2

Elektrická sekačka x2

STRANA 13

INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY PRO POUŽITÍ V
DOMECH, PŘI KEMPOVÁNÍ NEBO VE VOLNÉM ČASE

PROČ ZVOLIT INVERTOROVOU ELEKTROCENTRÁLU
ŘADY POWERSMART™?
CO BRÁT V ÚVAHU

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA

Velikost/hmotnost

Těžká, mezi 40 a 120 kg.

Lehká, mezi 20 a 40 kg.

Přenosnost

Pevný ocelový rám ideální pro
staveniště.

Kompaktní provedení ideální pro
snadný převoz.

Provozní doby

Větší palivové nádrže umožňují
delší provoz. Mezi 7 až 27
hodinami při 25% zatížení.

Invertory mají nižší spotřebu paliva čistý průběh výstupního napětí. Mezi 6
až 12 hodinami při 25% zatížení.

Hladina hluku

Velká pozornost byla věnována
Speciálně navrženy pro tichý chod.
osazení tichými výfukovými
Hlučnost mezi 55 a 60 decibely.
systémy. Hlučnost mezi 70 a 75
decibely.

Výkon

Vysoce kvalitní, výkonné a
spolehlivé motory. Snadné
startování přináší vyšší efektivitu a
méně údržby.

Technologie PowerSmart™ fprůběžně
sleduje výkon požadovaný pro chod
připojených spotřebičů, šetří palivo a
snižuje výfukové emise.

Maximální výstupní výkon

Dostupné v rozsahu 900 9 000 W.

Dostupný výkon od 1 600 do
2 600 W.

Kvalita výstupního výkonu

Vysoký výstupní výkon vhodný pro Čistý průběh výstupního napětí
současný provoz více strojů.
pro bezproblémové napájení citlivé
elektroniky.

Paralelní provoz

Nelze.

PŘI NÁKUPU

STRANA 14

VÝKONNÉ, TICHÉ A PŘENOSNÉ ZDROJE, KTERÉ JSOU
VŽDY TAM, KDE JE POTŘEBUJETE
Jsou navrženy tak, aby byl jejich chod venku velmi tichý - neexistuje lepší
přenosná elektrocentrála pro vaše koníčky a volný čas. Získáte kompletní
kvalitní a bezpečný zdroj elektrické energie, jaký očekáváte od našich
kompaktních a lehkých invertorových elektrocentrál řady PowerSmart™.
Kompaktní, lehké a přenosné
Ultra tichá technologie konvertoru
Čistá energie dokonale vhodná pro elektronická zařízení
Dvakrát více výkonu podle vašich potřeb

Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.

Může být propojena s další stejnou
elektrocentrálou pro zdvojnásobení
výkonu (pouze model P3000).

STRANA 15

P2000

P3000

P3000: OVLÁDACÍ PANEL VŠE V JEDNOM

VÝKON
Startovací výkon*
Provozní výkon**

1600

2600

Napětí/frekvence

230V / 50Hz

230V / 50Hz

VLASTNOSTI
Provozní doba při 25% zatížení

6 hodin 30 minut

10 hodin

59 dB

58 dB

Automatické vypnutí
při nízké hladině oleje

3

3

LCD displej StatStation™

✗

3

6

4

5

6

2. Čistá výkonová sinusoida - PowerSmart™
Zabudovaný počítač neustále monitoruje velikost
napětí vyžadovaného pro chod připojených zařízení a
nastavuje potřebné otáčky motoru
3. Zásuvka pro nabíjení akumulátoru 12 V
4. USB port

Přenosnost

Dvě rukojeti
pro přenášení
		
Zásuvky***
Zásuvka pro nabíjení akumulátoru

1

2
3

Hladina hluku ve vzdálenosti
7 m při 25% zatížení

1. Snadno čitelný LCD displej StatStation™ s
podsvícením
Zobrazuje aktuálně používané napětí, celkový počet
provozních hodin a upomínky na provádění údržby

3000**

2000*

Teleskopická rukojeť
zadní rukojeť a
integrovaná kolečka

2xG

2xG

1x 12 V

1x 12 V

✗

3

USB port

5. Port paralelního konektoru
6. Domovní zásuvky 2 x 230 V, 16 A

MOTOR
čtyřdobý 111cm3

čtyřdobý 171cm3

Startér

Ruční

Ruční

Objem palivové nádrže

3.8 l

5.6 l

Typ motoru

VOLITELNÉ MOŽNOSTI
Příslušenství
✗
		

Sada s paralelním
konektorem

Sada s paralelním konektorem
Propojuje dvě invertorové
elektrocentrály pomocí kabelu,
což zaručuje vyšší výkon
(volitelné pouze na modelu
P3000).

*

Jmenovitý výkon v souladu s požadavky normy PGMA G200-2013 týkající se testování a potvrzení
výkonu přenosných elektrocentrál, kterou vydala organizace PGMA (asociace výrobců přenosných
elektrocentrál).

**

Elektrocentrála splňující požadavky normy ANSI/PGMA G300-2015 týkající se bezpečnosti a
výkonu přenosných elektrocentrál, kterou vydala organizace PGMA (asociace výrobců přenosných
elektrocentrál).

***

Typy zásuvek jsou prosím uvedeny na straně 13

STRANA 16

STRANA 17

TLAKOVÉ MYČKY PRO LEHKÉ AŽ STŘEDNĚ NÁROČNÉ
ČISTICÍ PRÁCE

CO UMÍ TLAKOVÁ MYČKA?
Lépe čistí: Až 75 krát více čistící síly pro hloubkové čištění ve srovnání s
běžnou zahradní hadicí.
Šetří čas: Větší výkon znamená rychlejší práci - čistění ve zlomku doby,
která by byla nutná pro ruční čištění.
Osvěžuje a obnovuje: Udržujte stále jako nové své chodníky, příjezdové
cesty, oplocení, a dřevo. Zlikvidujte plísně, olejové skvrny a oprýskané barvy.
10MIN.

LEHKÝ PROVOZ
20 m²

Velikost: Malé projekty

15 m²
10 m²

Doba čištění: 1 - 4m² za 10 minut

5 m²
0 m²
82 - 131 Bar

1-4m

10MIN.

DOKONALE NAVRŽENÁ PRO POUŽITÍ V OKOLÍ VAŠEHO
DOMU
Tlakové myčky Sprint jsou dokonale vhodné pro malé čisticí práce u
vašeho domu a na zahradě, a současně poskytují nezávislý zdroj, který je
k dispozici podle vašich potřeb. S naší řadou vysoce výkonných tlakových
myček s elektrickým nebo benzínovým pohonem je dosaženo dokonalého
očištění.
Kompaktní, lehké a přenosné
Tlaková myčka Steam & Clean s parním čističem
K dispozici s Technologií™ POWERflow+
Zabudovaná nádržka na čisticí prostředek (elektrické
modely)

Jak často: Příležitostné čištění

MEDIUM DUTY UNITS
20 m²

Velikost: Malé až střední projekty

15 m²
10 m²

Doba čištění: 4 - 9m² za 10 minut

5 m²
0 m²
134 - 179 Bar

4-9m

HEAVY DUTY / PROFESSIONAL UNITS

10MIN.
20 m²

Velikost: Malé až velké projekty

15 m²
10 m²

Doba čištění: 9 - 19m² za 10 minut

5 m²
0 m²
182 - 262 Bar

STRANA 18

Jak často: Příležitostné až časté čištění

Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.

9 - 19 m

Jak často: Časté až každodenní čištění

STRANA 19

2000E

2300E

2300EPF

2200

VÝKON
Maximální tlak*

140 barů

160 barů

160 barů		

152 barů

Maximální měrný průtok

420 l/hod

480 l/hod

900 l/hod		

432 l/hod

Výkon

1 900 W

2 500 W

2 500 W		

✗

VLASTNOSTI
Systém okamžitého			
spuštění a zastavení
3
3

3

Parní čištění

✗

Stříkací trysky

3

✗

3 výměnné trysky
0°, 15°, pěnové

1 vysokotlaká tryska
1 nízkotlaká pěnová tryska

Turbo nástavec s
rotační tryskou

3

3

Nádržka na čisticí
prostředek

1 zabudovaná
nádržka o objemu 0.6 l

1 zabudovaná
nádržka o objemu 1.5 l

Typ čerpadla

Tryska 7 v 1 		
POWERflow+ 		
✗

✗
✗
3 výměnné trysky
0°, 25°, pěnové
✗

1 zabudovaná 		
Vstřikovací systém
nádržka o objemu 1.5 l			

Axiální vačka

Axiální vačka

Hlava čerpadla

Hliník

Hliník

Axiální vačka s POWERflow+
Hliník		

Axiální vačka
Hliník

Délka hadice

6m

8m

8 m		

7.6 m

Délka kabelu

10 m

10 m

10 m

✗

MOTOR
Typ motoru
Elektrický
Elektrický
Elektrický		
					
Startér
Objem palivové nádrže

Elektrický

Elektrický

✗

✗

Briggs & Stratton® 550E
Series™ OHV 140cm3

Elektrický 		

Ruční

✗		

0.8 l

Tlaková myčka Sprint 2000E s funkcí parního čištění
Steam and Clean je ideální pro základní úklidové práce
u vašeho domu. Vhodné pro použití uvnitř budov i
venku.
PARNÍ ČIŠTĚNÍ

Lehké díly zaručují snadné manévrování.

NÍZKÁ HMOTNOST

K dispozici na modelech 2300EPF.

* Přípustný tlak a maximální průtok dle normy EN 60335-2-79:2012

STRANA 20

STRANA 21

TLAKOVÉ MYČKY PRO STŘEDNĚ NÁROČNÉ AŽ
NÁROČNÉ ČISTICÍ PRÁCE

VYNIKAJÍCÍ VÝKON BRIGGS & STRATTON
Naše společnost Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem
vzduchem chlazených benzínových motorů.
Navrhujeme a vyrábíme motor i tlakovou myčku - což nám umožňuje
navrhovat naše motory pro specifické úkony týkající se tlakového mytí.

ZVÝŠENÝ VÝKON
PRO PROVÁDĚNÍ NÁROČNĚJŠÍCH PROJEKTŮ
Naše tlakové myčky Briggs & Stratton řady Elite™ Naše tlakové myčky
Briggs & Stratton řady Elite™ jsou vyrobeny tak, aby vám poskytovaly
ty nejlepší funkce, jaké jste si přáli. Abychom splnili svůj slib dodávat
vám špičkovou kvalitu, navrhujeme naše tlakové myčky tak, aby splňovaly
všechny vaše požadavky. Bez ohledu na náročnost úkonu jsme přesvědčeni,
že s maximální rychlostí čistění spojenou s nekompromisní čisticí silou,
budou i nejnáročnější práce vypadat jako hračka.
Výkonné čištění s benzínovým motorem
Odolná a pevná konstrukce
K dispozici s Technologií™ POWERflow+
Pohon spolehlivými motory Briggs & Stratton®

Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.

STRANA 22

STRANA 23

2500

3000

3000PX

3400

4000

VÝKON
Maximální tlak*

172 bary

207 bary

207 bary

Maximální měrný průtok

522 l/hod

636 l/hod

1134 l/hod

636 l/hod

234 bary

908 l/hod

275 bary

4 výměnné trysky
0°, 15°, 40°, pěnové

4 výměnné trysky
0°, 15°, 40°, pěnové

Tryska 7 v 1
POWERflow+

4 výměnné trysky
0°, 15°, 40°, pěnové

5 výměnné trysky
0°, 15°, 25°, 40°, pěnové

1 zabudovaná
nádržka o objemu 1.9 l

Vstřikovací systém

Vstřikovací systém

VLASTNOSTI
Stříkací trysky

Nádržka na čisticí
Vstřikovací systém
Vstřikovací systém
prostředek			
Typ čerpadla

Axiální vačka
Annovi Reverberi™

Axiální vačka
Annovi Reverberi™

Axiální vačka s POWERflow+
Annovi Reverberi™

Axiální vačka
Annovi Reverberi™

Triplex
Annovi Reverberi™

Hlava čerpadla

Hliník

Mosaz

Hliník

Mosaz

Mosaz

Délka hadice

9m

9m

9m

9m

15 m

Briggs & Stratton® 675EX
Series™ 190cc

Briggs & Stratton® CR950
Series™ OHV 208cc

Briggs & Stratton® 875EX
Series™ OHV 190cc

Briggs & Stratton® 1150
Series™ OHV 250cc

Ruční, ReadyStart™

Ruční

Recoil, ReadyStart™

Ruční

Ruční

1l

3l

1.1 l

3l

6.6 l

MOTOR
Typ motoru
Startér
Objem palivové nádrže

RYCHLOUPÍNACÍ
TRYSKA - 0º

RYCHLOUPÍNACÍ
TRYSKA - 15º

RYCHLOUPÍNACÍ
TRYSKA - 40º

RYCHLOUPÍNACÍ
TRYSKA - PĚNOVÉ

Briggs & Stratton® 2100		
Series™ OHV 420cc

RYCHLOUPÍNACÍ
TRYSKA- 25º

Axiální vačkové čerpadlo Annovi Reverberi™
Zaručuje vysoký výstupní tlak a nenáročné
startování. K dispozici u zvolených modelů.

* Přípustný tlak a maximální průtok dle normy EN 60335-2-79:2012.

3000PX
STRANA 24

STRANA 25

TECHNOLOGIITM POWERflow+
Tryska 7 v 1
Šetří váš čas tím, že eliminuje potřebu použití více druhů
trysek.
Vysoký tlak a velký průtok jsou standardní parametry v celé naší řadě
tlakových myček. Díky naší zcela vlastní Technologii™ POWERflow+ můžete
provádět rychlejší čištění s lepšími výsledky než kdykoli dříve, což je vhodné
pro jakýkoli úkol, od nenáročného čištění až po profesionální činnosti.

VYSOKÝ PRŮTOK a VYSOKÝ TLAK

Nárůst výkonu

Jemný povrch

Prodloužený dosah

Nádržka na čisticí prostředek
Pracuje neodmyslitelně společně s tryskou 7 v 1, aby na
počkání poskytovala čisticí pěnu.
Čerpadlo
S patentovanou konstrukcí schopnou poskytnout vysoký tlak
pro hloubkové čištění nebo vysoký průtok pro delší oplachování.
Stříkací pistole
Je opatřena měkkou rukojetí, která zaručuje komfort při
dlouhodobém použití.

Bohaté napěnění

VYSOKÝ PRŮTOK - Technologii™ POWERflow+ zajišťuje vysoký měrný
průtok vody, který umožňuje snadné opláchnutí pěny, špíny a ostatních
nečistot. Tlakové myčky s touto exkluzivní technologií Briggs & Stratton
jsou vhodné pro čištění choulostivých povrchů, jako jsou nábytek na terasy,
vozidla a špatně přístupná okna.

Pružná hadice
Hadice s délkou 8/9 m umožňuje průtok většího množství
vody v režimu vysokého průtoku a také snadné použití.

Technologií™ POWERflow+ je dostupná na:

2300EPF
TLAK

PRŮTOK

VÝKON

HMOTNOST

160 barů

900 l/hod

2 500 W

11,7 kg

Další podrobnosti, viz strana 21

3000PX
Tlakové čištění

Čištění povrchů

VYSOKÝ TLAK - Technologii™ POWERflow+ je dokonale vhodná pro náročné mytí a
hloubkové čištění nejodolnějších skvrn, jaké můžete najít na palubkách, příjezdových
cestách a dřevěných panelech.

STRANA 26

TLAK*

PRŮTOK

VÝKON

HMOTNOST

207 barů

1134 l/hod

Briggs & Stratton®
190cc

28 kg

Další podrobnosti, viz strana 25

STRANA 27

ČERPADLA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH, NA
ZAHRADÁCH A V ZEMĚDĚLSTVÍ

K ČEMU SE VÁM HODÍ ČERPADLO NA VODU?

NAPUMPUJTE VÝKON

Čerpadla jsou užitečným pomocníkem pro rozmanité
domácí a nenáročné komerční nebo zemědělské práce.
Čerpadlo je ideální pro:

Čerpadla na vodu Briggs & Stratton® řady Elite™ Čerpadla na vodu Briggs
& Stratton® řady Elite™ byla zkonstruována pro provádění různých prací
od přepravy vody až po zavlažování pro zemědělské účely.
Použijete-li naše čerpadla doma, mohou vám pomoci při snadném
zavlažování zahrad a při odčerpávání vody ze zatopených sklepů.

>
>
>
>
>
>

Čerpání vody ze sklepa
Vyčerpaní a napouštění vašich bazénů, nádrží nebo vířivek
Čerpání vody z mělce zatopených oblastí
Zavlažování zemědělských plodin nebo trávníků
Dodávku hnojiv a pesticidů
Další rozmanité úkoly včetně použití ve stavebnictví

Výkonná a odolná čerpadla
Velký měrný průtok vody
Ideální pro použití ve vašem domě nebo na vaší zahradě
Pohon spolehlivými motory Briggs & Stratton®

JAK SI VYBERU SPRÁVNÉ ČERPADLO PRO SVÉ POTŘEBY?
Při pořizování čerpadla je třeba zvážit různé aspekty.
U všech čerpadel je uváděn měrný průtok (litry za minutu), sací výška a
maximální celkový výtlak.
Měrný průtok je rychlost proudění vody od zdroje do místa vypouštění
měřená v litrech za minutu. To je výkon důležitý pro rychlý přesun vody.

Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.

Sací výška je svislá vzdálenost od hladiny vodního zdroje k čerpadlu.
Ta je důležitá při čerpání vody ze sklepa nebo nádrže.
Maximální celkový výtlak je celková výška od hladiny vodního zdroje do
požadovaného místa vypouštění. To je výkon nutný pro přesun vody na
požadovanou vzdálenost.

Maximální celkový výtlak 33 m

25 m

Je zobrazeno typické čerpadlo

STRANA 28

Svislá sací výška 8 m

STRANA 29

WP2-35

WP2-60

WP3-65

VÝKON
Maximální měrný průtok vody*

435 l/min

600 l/min

930 l/min

Maximální tlak vody*

2.69 baru

2.44 baru

2.37 baru

VLASTNOSTI
Hladina hluku ve vzdálenosti 		
7 m při 25% zatížení
96 dB

101 dB

101 dB

2” / 50 mm

2” / 50 mm

3” / 76 mm

Maximální celkový výtlak

33 m

33 m

33 m

Svislá sací výška

8m

8m

8m

Průměr sacího/výtlačného hrdla

Automatické vypnutí při
nízké hladině oleje
Materiál spirální skříně/oběžného kola
Antivibrační systém

✗

3

3

Litina

Litina

Litina

3

3

3

Briggs & Stratton® 550
Series™ OHV 127cc

Briggs & Stratton®
Intek™ I/C® 205cc

Briggs & Stratton®
Intek™ I/C® 205cc

Ruční

Ruční

Ruční

2l

3.8 l

3.8 l

MOTOR
Typ motoru
Startér
Objem palivové nádrže

Pohon motorem Briggs & Stratton INTEK™ I/C®:
Vysoký výkon, dlouhá provozní doba a snadné startování.
K dispozici na modelech WP2-60 a WP3-65.

Litinová spirální skříň a oběžné kolo, odolná konstrukce s
dlouhou životností.
Automatické vypnutí při nízké hladině oleje.
Váš motor se zastaví, dojde-li k poklesu
hladiny oleje, což zabraňuje nákladné opravě
při poškození motoru.

* Čerpadlo na vodu hodnocené podle požadavků normy Briggs & Stratton 621K

STRANA 30

STRANA 31
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