HDS 10/20-4 M
As nossas novas lavadoras de alta pressão a quente da classe média e super não somente realizam um trabalho de primeira, como também são extremamente robustas e de fácil utilização.
O novo modo ECO, exclusivo da Kärcher, tornam-as verdadeiramente imbatíveis. Quando a
máquina é operada no modo ECO, trabalha automaticamente na gama de temperatura mais
económica, não somente poupando custos como também de modo amigo do ambiente.
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Economia
No modo Eco, a unidade funciona na amplitude de temperatura mais
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ecológica (60ºC) com caudal de água máximo.
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Arrumação
Gancho de arrumação para o cabo de alimentação e a mangueira de
alta pressão.

Os ciclos de queima são optimizados para redução do consumo de
combustível até 20% quando comparado com a operação a carga
máxima.
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Fiabilidade operacional
O filtro de entrada de água de malha fina de grandes dimensões protege fiavelmente a bomba de alta pressão das partículas de sujidade.
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Um termóstato de gás de exaustão integrado desliga o motor se a
temperatura exceder o 300ºC.
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Conceito de mobilidade
Design de corrida, com rodas de borracha e rodízios de grandes
dimensões.
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HDS 10/20-4 M

! Nível eco!efficiency económico
! 2 depósitos para detergente
Referência

1.071-900.0

Código de barras (EAN)

4054278134925

Tipo actual

Ph / V / Hz

3 / 400 / 50

Caudal de água

l/h

500–1000

Pressão de trabalho

bar / MPa

30–200 / 3–20

Temperatura máx.

°C

80 / 155

Potência

kW

7,8

Consumo gasóleo

kg/h

6,4

Depósito do combustível

l

25

Peso

kg

168

Medidas (CxLxA)

mm

1330 × 750 × 1060

Equipamento
EASY!Force Advanced

2 depósitos para detergente
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Mangueira de alta pressão

m

10

Protecção de funcionamento a seco

!

Lança

mm

1050

Pistola

Bico frezador
Servo Control (regulação de pressão)

Os depósitos de detergente, descalcificante e o combustível podem ser abastecidos a partir do exterior
Painel de controlo com luz indicadora
Interruptor de controlo de pressão
Tomada comutadora de pólos (três
fases)
Controlo de manutenção electrónico
com monitor LED
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Dados técnicos

