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NOME DE CADASTRO

WAP 5100 TURBO 220V

ACESSÓRIOS

1 Pistola de alta pressão com conexão de rosca M22.
1 Lança de inox com conexão rápida em latão.
4 Bicos com conexão rápida (0°, 15°, 25° e 40°).
1 Bico Turbo com conexão rápida.
1 Mangueira de alta pressão com 10 m de trama de aço.

BICO TURBO

Sim

SHAMPOOZEIRA

Não

COMPONENTES

Bomba axial com cabeçote de alumínio.
Pistões de aço inox.
Cabo elétrico de 5 metros.
Sistema Stop Total.
Gatilho com trava de segurança.
Filtro de água.
Espigão para conexão da mangueira.
2 Rodas para transporte.
Alça ergonômica retrátil e emborrachada.
Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso.
Suporte para acessórios.

MOTOR

Indução

POTÊNCIA

2500 W

PRESSÃO MÁXIMA

2300 PSI

VAZÃO

550 L/h
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CLASSE DE ISOLAÇÃO

1

COR

Amarelo com Preto

FREQUÊNCIA

60 Hz

CUBAGEM DA EMBALAGEM

0,0857 m³

DIMENSÕES DA
EMBALAGEM

51,5 x 45 x 37 cm

DIMENSÕES DO PRODUTO

33 x 33 x 92 cm

PESO LÍQUIDO

18 kg

PESO BRUTO

24,5 kg

CERTIFICADO INMETRO

HOUS 2364-001-19

GARANTIA

01 ANO (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial
concedida pelo fabricante)

CABO ELÉTRICO

5m

MANGUEIRA

10 m Trama de aço

MANGUEIRA
DESENTUPIDORA

Não
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DESCRIÇÃO
COMERCIAL

A lavadora de alta pressão WAP 5100 Turbo é a melhor opção para limpar
sujeiras pesadas e profundas de grandes áreas com rapidez e agilidade. Com
motor de indução, vazão máxima de até 550 L/h, bico turbo, potência de até
2500W e pressão máxima de até 2300 PSI, é o equipamento de uso frequente
perfeito para a remoção de níveis incrustados de sujeira nos mais diversos tipos
de pisos e superfícies. É uma máquina compacta, durável, robusta e super
prática para transportar com alças de alumínio retrátil e emborrachada. A WAP
5100 Turbo cabe, inclusive, na caixa de transporte de motocicletas. Possui um
exclusivo porta-acessórios que ajuda na organização dos componentes do
produto e rodas que facilitam o transporte.
A lavadora de alta pressão WAP 5100 Turbo conta com uma bomba axial com
cabeçote de alumínio e pistões em aço inox, que garantem mais durabilidade ao
produto. Além disso, vem com cabo elétrico de 5 metros e mangueira de alta
pressão com trama de aço de 10 metros que permitem cobrir uma grande área
sem precisar locomover a máquina. Equipado com gatilho com trava de
segurança, bicos de 15°, 25° e 40° além do sistema stop total, que corta o fluxo
de água e a energia do motor ao soltar o gatilho, poupando energia e
aumentando a vida útil do motor.
E, para o trabalho ficar ainda mais fácil e dinâmico, vem equipada com o engate
rápido e filtro, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a
necessidade de usar ferramentas. A lavadora de alta pressão WAP 5100 Turbo é
uma excelente máquina para ser usada em empreendimentos como: pequenos
mercados, padarias, restaurantes, frutarias, açougues e condomínios.
Com a WAP 5100 Turbo você pode chegar muito mais longe. Wap tem que ser
da WAP!



Versão
10 de março de 2021

FW006760



