Honda WH 20 X
WH 20 X

LENGVI AUKŠTO SLĖGIO DIDELIO NAŠUMO SIURBLIAI
Mažas svoris ir didelis slėgis – tai atitinkamai WX ir WH serijos siurblių svarbiausios savybės. Nepaisant
jų mažo dydžio, visų siurblių maksimalus įsiurbimo aukštis yra 8 m, jie sukuria įspūdingą slėgį ir turi
greito atjungimo žarnų jungtis, kurioms nereikalingi įrankiai. Išskirtinai portatyvūs WX serijos siurbliai
yra labai maži ir lengvi, todėl juos lengva pernešti ten, kur jų reikia. Dėl unikalios 360° tepimo sistemos
siurblys gali veikti pakreiptas praktiškai beveik bet kokiu kampu, tačiau alyva neišsilies ir tai neturės
jokios įtakos geram tepimui. Be to, siurblys puikiai veikia po jo laikymo ar pergabenimo. Galingas variklis
GX160 ir tvirta dėvėjimuisi atspari ketaus sparnuotė yra WH serijos pažiba. Dėl išskirtinai didelio
sukuriamo slėgio ir pakėlimo aukščio savaime užsipildantys siurbliai puikiai tinka laistymui, stipriai srovei
sukurti, drėkinimui ilgomis žarnomis ar gaisrams gesinti.
OHV KETURTAKTIS VARIKLIS
Galingas, našus ir patikimas. Dėl automatinės dekompresijos, kuri sumažina starterio jėgos poreikį,
lengvai užvedamas visomis sąlygomis.
OIL ALERT™
Alyvos lygiui nukritus žemiau saugios naudojimo ribos siurblys išjungiamas, kad variklis būtų apsaugotas
nuo sugadinimo.
ČUGUNA HIDRAULISKAIS KORPUSS UN DARBA RATS
Īpaša izturība ilgam kalpošanas laikam pat tad, ja sūknē šķidrumus ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju.
UZLABOTA PRETVIBRĀCIJU SISTĒMA
45° slīpumā izvietoti motora gumijas stiprinājumi nodrošina īpaši efektīvu vibrāciju slāpēšanu pie
augstiem motora apgriezieniem.

Techniniai duomenys
WH 20 X
Specifikacija
Našumas max. (l/min)
Įsiurbimo / išmetimo
angos diametras (mm)
Maksimalus nuvedimo
aukštis, m
Maksimalus įsiurbimo
aukštis, m
Kompresija (bar)
Variklis
Galingumas (AG)
Alyvos turis (l)
Kuro bako talpa, l
Veikimo laikas su vienu
degalų bakeliu
Tuščio svoris, kg
Garso slėgio lygis darbo
vietoje – dB(A)

500
50 / 2
50
8
5
GX 160
4,8
0,6
3,1
2h30
27
91

Kainos

WH 20 X

Variklis

Galingumas (AG)

GX 160

4,8

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.
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Kaina*
EUR su PVM
21%
906,00

