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PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY
INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY
TLAKOVÉ UMÝVAČKY • ČERPADLÁ

STROJE BRIGGS & STRATTON

ZNAČKA, KTOREJ MÔŽETE DÔVEROVAŤ
Briggs & Stratton je najväčší svetový výrobca vzduchom chladených
benzínových motorov pre vonkajšie stroje a zariadenia. Spoločnosť s
centrálou v Milwaukee (USA) navrhuje, vyrába, predáva a zaisťuje servis
týchto motorov pre výrobcov originálnych zariadení (OEM) na celom svete.
Vyrábame a dodávame taktiež kompletný rad prenosných elektrocentrál,
tlakových umývačiek a čerpadiel na vodu, čo nám umožňuje navrhovať naše
motory podľa špecifických požiadaviek.

PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 05 - 13

INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 14 - 17

TLAKOVÉ UMÝVAČKY

STRANA 18 - 27

ČERPADLÁ

STRANA 28 - 31

GLOBÁLNA POPREDAJNÁ SIEŤ
NAŠI ZÁKAZNÍCI
Už viac než sto rokov poháňajú výrobky značky Briggs & Stratton stroje na
celom svete. V skutočnosti stovky miliónov ľudí potrebujú výrobky Briggs &
Stratton, aby dokázali vykonať svoju prácu.
Zatiaľ čo naše motory sa neustále vyvíjajú, aby boli efektívnejšie,
jednoduchšie vykonávali prácu a zlepšovali vaše skúsenosti, niektoré veci
sa nikdy nezmenia.

Briggs & Stratton poskytuje komplexnú popredajnú sieť vďaka viac než 20
000 európskych predajcov. Poskytujeme vynikajúce popredajné a servisné
služby, ktoré pomáhajú udržiavať perfektný prevádzkový stav našich
strojov. Všetky diely sú vyrobené podľa požiadaviek najprísnejších noriem,
a preto tieto výrobky poskytujú najvyššiu úroveň kvality, spoľahlivosti a
výkonu.

Motory Briggs & Stratton budú trvale dodávať silu, výkon a spoľahlivosť,
s akou počítate. A nakoniec, ide oveľa viac než o obyčajný stroj, je to o
ľuďoch, ktorí ho používajú.
Takže, či už tvrdo pracujete na stavbe, umývate cez víkend vaše auto,
alebo čerpáte vodu pri práci na poli – môžete byť pokojní, pretože je s
vami naše bohaté dedičstvo a náš záväzok byť s vami na každom kroku
tejto cesty.

STRANA 2

STRANA 3

PREDSTAVENIE NAŠICH ZNAČIEK

PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY NA POUŽITIE V
DOMÁCNOSTIACH

Invertorové elektrocentrály radu PowerSmart™ boli od začiatku navrhované
s ohľadom na súčasné moderné vonkajšie/voľnočasové aktivity. Dnešní
spotrebitelia požadujú tiché a účinné prenosné elektrocentrály dodávajúce
výkon v požadovanom množstve a kvalite.

Presvedčivá voľba pre profesionálov, ktorí spoliehajú na to najlepšie
vybavenie. Výrobky ProMax poháňané motormi Vanguard™ poskytujú
výnimočnú úroveň trvanlivosti, výkonnosti a spoľahlivosti.

Naše prenosné elektrocentrály Sprint sú spoľahlivé zdroje energie pre
akúkoľvek prácu na vašom dome alebo vo vašej záhrade. Navrhli sme ich tak,
aby boli kompaktné a ľahko ovládateľné, čo vám poskytne konzistentný výkon
bez ohľadu na to, akú prácu budete vykonávať.
Kompaktné bezproblémové elektrocentrály
Bezpečný a trvalý výkon
Ideálny na použitie vo vašom dome alebo na vašej záhrade
Pohon spoľahlivými motormi Briggs & Stratton®

Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky

Veľmi dobre vybavené výrobky radu Elite™ poháňané motormi Briggs &
Stratton® prinášajú vynikajúcu výkonnosť náročným používateľom.

Spoľahlivé výrobky so stálou výkonnosťou pre príležitostných užívateľov.
Výrobky radu Sprint sa opierajú o značku Briggs & Stratton.
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1200A

2200A

3200A

Štartovací výkon*

1125

2125

3125

Prevádzkový výkon**

900

1700

2500

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

7.4 hod.

12.5 hod.

9.3 hod.

3

3

3

VÝKON

Napätie/frekvencia
VLASTNOSTI
Prevádzkový čas pri 50 % zaťažení
Alternátor Power Surge™ / AVR
Automatické vypnutie
pri nízkej hladine oleja
Zásuvky***

3

3

3

1xG

2xG

2XG

Briggs & Stratton®
OHV 79cm3

Briggs & Stratton®
OHV 196cm3

Briggs & Stratton®
OHV 196cm3

MOTOR
Typ motora
Štartér

Ručný

Ručný

Ručný

Objem palivovej nádrže

5.7 l

11.4 l

11.4 l

Súprava koliesok a
jedna rukoväť

Súprava koliesok a
jedna rukoväť

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI
Príslušenstvo
✗
		

Automatická regulácia napätia (AVR) obmedzuje odchýlky
napätia vašej elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby
zaručila pokojnú a bezpečnú prevádzku.

Alternátor Power Surge™ obmedzuje kolísanie napätia,
čím umožňuje napájanie citlivých elektronických zariadení.
Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja.
Váš motor sa zastaví, ak dôjde k poklesu
hladiny oleja, čo zachraňuje pred nákladnou
opravou pri poškodení motora.

*

Štartovací výkon je maximálny prúd, ktorý môže byť krátkodobo poskytovaný pri spúšťaní motora,
ktorý je vynásobený menovitým napätím elektrocentrály.

**

Podľa EN 12601:2010

***

Typy zásuviek sú uvedené na strane 13
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STRANA 7

PRENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY NA PROFESIONÁLNE
POUŽITIE

PRENOSNÉ. VÝKONNÉ. SPOĽAHLIVÉ.

VYNIKAJÚCI VÝKON PRE NAJNÁROČNEJŠIE PRÁCE

Motory Vanguard™ sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spoľahlivo fungovali
v najnáročnejších komerčných aplikáciách. Tieto výkonné a spoľahlivé
motory s jednoduchým štartovaním sú vybavené mnohými modernými
technológiami a integrovanými komponentmi. Motory Vanguard™
nastavujú štandard z hľadiska spoľahlivosti a odolnosti a vzťahuje sa na ne
obmedzená komerčná záruka v trvaní 3 rokov.

Značka ProMax znamená vynikajúci výkon, dlhý prevádzkový čas a odolnosť.
Tieto výkonné elektrocentrály sú ideálne na priemyselné a komerčné
práce vďaka použitiu kvalitných motorov Vanguard™, na ktoré sa vzťahuje
štandardná záruka v trvaní 3 rokov.
Prenosná elektrocentrála na náročné práce
Dlhodobý vysoký výkon
Určená na ťažké práce
Pohon pomocou kvalitných motorov Vanguard™

Navštívte
www.VANGUARDENGINES.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky

POHON PRE SVET PRÁCE - VYSOKOKVALITNÉ MOTORY
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3500A

7500EA

9000EA

Štartovací výkon*

3500

7500

9000

Prevádzkový výkon**

2700

6000

7000

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

13 hodín
26 minút

7 hodín
5 minút

6 hodín
20 minút

Alternátor Power Surge™ / AVR

3

3

3

Automatické vypnutie
pri nízkej hladine oleja

3

3

3

Voltmeter

3

3

3

Olejový filter

✗

3

3

Mazací systém

✗

3

3

2xG

2xG, 1xB32

2xG, 1xB32

Vanguard™ OHV
205cm3

Vanguard™ OHV
V-Twin 479cm3

Vanguard™ OHV
V-Twin 479cm3

Elektrický štartér
- kľúčik

Elektrický štartér
- kľúčik

11 l

15 l

15 l

Súprava koliesok a
jedna rukoväť

Súprava koliesok a
dve rukoväti

Súprava koliesok a
dve rukoväti

VÝKON

Napätie/frekvencia
VLASTNOSTI
Prevádzkový čas pri
50 % zaťažení

Zásuvky***
MOTOR
Typ motora

Štartér
Ručný
		
Objem palivovej nádrže
VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI
Príslušenstvo

Automatická regulácia napätia (AVR) obmedzuje odchýlky
napätia vašej elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby
zaručila pokojnú a bezpečnú prevádzku.

Alternátor Power Surge™ obmedzuje kolísanie napätia,
čím umožňuje napájanie citlivých elektronických zariadení.

Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja.
Váš motor sa zastaví, ak dôjde k poklesu
hladiny oleja, čo zachraňuje pred nákladnou
opravou pri poškodení motora.
*

Štartovací výkon je maximálny prúd, ktorý môže byť krátkodobo poskytovaný pri spúšťaní motora,
ktorý je vynásobený menovitým napätím elektrocentrály.

**

Podľa EN 12601:2010

***

Typy zásuviek sú uvedené na strane 13
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VÝBER VHODNEJ PRENOSNEJ ELEKTROCENTRÁLY

Pri výbere vhodnej elektrocentrály pre vašu potrebu je dobré sledovať dva
základné parametre a treba urobiť nasledujúce dva kroky. Celkový výkon
vašej elektrocentrály je daný nasledujúcim.
ŠTARTOVACÍ VÝKON
Extra výkon potrebný na spustenie veľkých spotrebičov alebo viacerých
zariadení.
PREVÁDZKOVÝ VÝKON
Trvalý výkon potrebný na udržanie zariadenia v prevádzke.

MENOVITÝ VÝKON PRE ZVOLENÉ NÁRADIE
NÁRADIE

VÝKON
(W)

ŠTARTOVACÍ
KOEFICIENT

Uhlová brúska

500 - 900

2

Miešačka na betón

500 - 850

3

Kotúčová píla

1000 - 1600

1.5

Kompresor

1200 - 2500

3+

Reťazová píla

1400 - 1800

2

PRVÝ KROK: URČENIE POŽADOVANÉHO VÝKONU
VAŠEJ ELEKTROCENTRÁLY

Nožnice na živé ploty

400 - 800

2

Elektrická kosačka

300 - 1600

2

Najskôr zistite z návodu na použitie či štítku na stroji technické údaje,
ktoré sú nutné na určenie výkonu elektrocentrály. Na kalkuláciu výkonu
elektrocentrály musíte sčítať výkony jednotlivých poháňaných zariadení a
vynásobiť ich štartovacím koeficientom.

Drvič

200 - 600

2

Kávovar

750 - 1050

1

Ak je spotreba pre vaše zariadenie uvedená v ampéroch,
vynásobte ju napätím (230 V) a získate výkon vo wattoch.

Mraznička

90 - 400

3+

Sušič na vlasy

1800 - 2200

1

Klimatizácia

500 - 2500

3+

TV

100 - 350

1

1000 - 1800

1

Vyhrievanie

PRÍKLAD: 5 A × 230 V = 1 150 W
KROK DVA: VÝPOČET ŠTARTOVACIEHO KOEFICIENTU

DOSTUPNÉ TYPY ZÁSUVIEK

Väčšina strojov má štartovací koeficient 1, ale ďalej sú uvedené niektoré
príklady strojov, ktoré majú vyšší koeficient.

Uhlová brúska x2

Chladnička x3
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Halogénová lampa x1.5

Strunová kosačka x2

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

Nožnice na živé ploty x2

Elektrická kosačka x2

STRANA 13

INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY NA POUŽITIE V
DOMOCH, PRI KEMPOVANÍ ALEBO VO VOĽNOM ČASE

PREČO ZVOLIŤ INVERTOROVÚ ELEKTROCENTRÁLU
RADU POWERSMART™?
PARAMETRE

RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁL

Veľkosť/hmotnosť

Ťažká, medzi 40 a 120 kg.

Ľahká, medzi 20 a 40 kg.

Prenosnosť

Pevný oceľový rám ideálny na
stavenisko.

Kompaktné vyhotovenie ideálne na
jednoduchú prevádzku.

Prevádzkové časy

Väčšie palivové nádrže umožňujú Invertory majú nižšiu spotrebu paliva –
dlhšiu prevádzku. Medzi 7 až 27 čistý priebeh výstupného napätia. Medzi
hodinami pri 25 % zaťažení.
6 až 12 hodinami pri 25 % zaťažení.

Hladina hluku

Veľká pozornosť bola venovaná
Špeciálne navrhnuté pre tichý chod.
osadeniu tichými výfukovými
Hlučnosť medzi 55 až 60 decibelmi.
systémami. Hlučnosť medzi 70 a
75 decibelmi.

Výkon

Vysokokvalitné, výkonné a
spoľahlivé motory. Jednoduché
štartovanie prináša vyššiu
efektivitu a menej údržby.

Sú navrhnuté tak, aby bol ich chod vonku veľmi tichý – neexistuje lepšia
prenosná elektrocentrála pre vaše koníčky a voľný čas. Získate kompletný
kvalitný a bezpečný zdroj elektrickej energie, aký očakávate od našich
kompaktných a ľahkých invertorových elektrocentrál radu PowerSmart™.
Kompaktné, ľahké a prenosné
Ultratichá technológia konvertora
Čistá energia dokonale vhodná pre elektronické zariadenia
Dvakrát viac výkonu podľa vašich potrieb

Technológia PowerSmart™ priebežne
sleduje výkon požadovaný na chod
pripojených spotrebičov, šetrí palivo a
znižuje výfukové emisie.

Maximálny výstupný výkon Dostupné v rozsahu 900 –
9 000 W.

Dostupný výkon od 1 600 do
2 600 W.

Kvalita výstupného výkonu

Vysoký výstupný výkon vhodný
na súčasnú prevádzku viacerých
strojov.

Čistý priebeh výstupného napätia
pre bezproblémové napájanie citlivej
elektroniky.

Paralelná prevádzka

Nie je možné.

Môže byť prepojená s ďalšou rovnakou
elektrocentrálou s cieľom zdvojnásobiť
výkon (iba model P3000).

STRANA 14

VÝKONNÉ, TICHÉ A PRENOSNÉ ZDROJE, KTORÉ SÚ
VŽDY TAM, KDE ICH POTREBUJETE

Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky
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P2000

P3000

P3000: OVLÁDACÍ PANEL VŠETKO V JEDNOM
1. Ľahko čitateľný LCD displej LCD StatStation™s
podsvietením
Zobrazuje aktuálne používané napätie, celkový počet
prevádzkových hodín a pripomienky na vykonávanie
údržby

VÝKON
3000

Štartovací výkon*

2000

Prevádzkový výkon**

1600

2600

230V / 50Hz

230V / 50Hz

Napätie/frekvencia

*

**

VLASTNOSTI
Prevádz. čas pri 25 % zaťažení
Hladina hluku vo vzdialenosti
7 m pri 25 % zaťažení

3

6 hodín 30 minút

10 hodín

59 dB

58 dB

Automatické vypnutie
pri nízkej hladine oleja

3

3

LCD displej StatStation™

✗

3

Prenosnosť

Dve rukoväti
na prenášanie
		
Zásuvky***
12 V Zásuvka
USB Port

1

2

Teleskopická rukoväť,
zadná rukoväť a
integrované kolieska

2xG

2xG

1x 12 V

1x 12 V

✗

3

6

4

5

6

2. Čistá výkonová sínusoida - PowerSmart™
Zabudovaný počítač neustále monitoruje veľkosť
napätia vyžadovaného na chod pripojených zariadení a
nastavuje potrebné otáčky motora
3. Zásuvka na nabíjanie akumulátora 12 V
4. USB Port
5. Port paralelného konektora
6. Domové zásuvky 2× 230 V, 16 A

MOTOR
štvordobý 111cm3

štvordobý 171cm3

Štartér

Ručný

Ručný

Objem palivovej nádrže

3.8 l

5.6 l

Typ motora

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI
Príslušenstvo
✗
		

Súprava s paralelným
konektorom

Súprava s paralelným
konektorom
Prepája dve invertorové
elektrocentrály pomocou kábla,
čo zaručuje vyšší výkon
(voliteľné iba na modeli P3000).

*

Menovitý výkon v súlade s požiadavkami normy PGMA G200-2013 týkajúcej sa testovania a
potvrdenia výkonu prenosných elektrocentrál, ktorú vydala organizácia PGMA (asociácia výrobcov
prenosných elektrocentrál).

**

Elektrocentrála spĺňajúca požiadavky normy ANSI/PGMA G300-2015 týkajúcej sa bezpečnosti a
výkonu prenosných elektrocentrál, ktorú vydala organizácia PGMA (asociácia výrobcov prenosných
elektrocentrál).

***

Typy zásuviek sú uvedené na strane 13
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TLAKOVÉ UMÝVAČKY NA ĽAHKÉ AŽ STREDNE
NÁROČNÉ ČISTIACE PRÁCE

ČO OVLÁDA TLAKOVÁ UMÝVAČKA?
Lepšie čistí: Až 75-krát viac čistiacej sily pre hĺbkové čistenie v
porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.
Šetrí čas: Väčší výkon znamená rýchlejšiu prácu – čistenie v zlomku
času, ktorý by bol nutný na ručné čistenie.
Osviežuje a obnovuje: Udržujte stále ako nové svoje chodníky,
príjazdové cesty, oplotenie a drevo. Zlikvidujte plesne, olejové škvrny a farby,
ktoré sa lúpu.
10MIN.

DOKONALE NAVRHNUTÁ NA POUŽITIE V OKOLÍ VÁŠHO
DOMU
Tlakové umývačky Sprint sú dokonale vhodné na malé čistiace práce pri
vašom dome a na záhrade, a súčasne poskytujú nezávislý zdroj, ktorý je
k dispozícii podľa vašich potrieb. Kvalitné čistenie dosiahnete s našimi
výkonnými elektrickými tlakovými umývačkami.
Kompaktné, ľahké a prenosné
Tlaková umývačka Steam & Clean s parným čističom
K dispozícii s technológiou POWERflow+™
Zabudovaná nádržka na čistiaci prostriedok

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA
20 m²

Veľkosť: Malé projekty

15 m²
10 m²

Trvanie čistenia: 1 - 4m² za 10 minút

5 m²
0 m²
82 - 131 Bar

1-4m

10MIN.

Ako často: Príležitostné vyčistenie

STREDNÁ PREVÁDZKA
20 m²

Veľkosť: Malé až stredné projekty

15 m²
10 m²

Trvanie čistenia: 4 - 9m² za 10 minút

5 m²
0 m²
134 - 179 Bar

4-9m

HEAVY DUTY / PROFESSIONAL UNITS

10MIN.
20 m²

Veľkosť: Malé až veľké projekty

15 m²
10 m²

Trvanie čistenia: 9 - 19m² za 10 minút

5 m²
0 m²
182 - 262 Bar
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Ako často: Príležitostné až časté vyčistenie

Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky

9 - 19 m

Ako často: Časté až každodenné vyčistenie

STRANA 19

2000E

2300E

2300EPF

VÝKON
Maximálny tlak*

140 Barov

160 Barov

160 Barov

Maximálny merný prietok

420 l/hod

480 l/hod

900 l/hod

Výkon

1 900 W

2 500 W

2 500 W

Systém okamžitého
spustenia a zastavenia

3

3

3

Parné čistenie

3

✗

✗

Striekacie dýzy

3 Výmenné dýzy
0°, 15°, penové

1 vysokotlaková dýza
1 nízkotlaková penová dýza

Dýza 7 v 1
POWERflow+

VLASTNOSTI

Rotačna tryska
Nádržka na čistiaci
prostriedok
Typ čerpadla

3

3

1 zabudovaná nádržka
s objemom 0.6 l

1 zabudovaná nádržka
s objemom 1.5 l

✗
1 zabudovaná nádržka
s objemom 1.5 l

Axiálna vačka

Axiálna vačka

Hlava čerpadla

Hliník

Hliník

Axiálna vačka s POWERflow+

Dĺžka hadice

6m

8m

8m

Dĺžka kábla

10 m

10 m

10 m

Typ motora

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Štartér

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Hliník

MOTOR

Tlaková umývačka Sprint 2000E s funkciou parného
čistenia Steam and Clean je ideálna na základné
upratovacie práce pri vašom dome. Vhodné na použitie
vnútri budov aj vonku.
PARNÉ ČISTENIE

Ľahké diely zaručujú jednoduché manévrovanie.

NÍZKA HMOTNOSŤ

K dispozícii na modeloch
2300EPF.
* Prípustný tlak a maximálny prietok podľa normy EN 60335-2-79:2012

STRANA 20

STRANA 21

TLAKOVÉ UMÝVAČKY NA STREDNE NÁROČNÉ AŽ
NÁROČNÉ ČISTIACE PRÁCE

VYNIKAJÚCI VÝKON BRIGGS & STRATTON
Naša spoločnosť Briggs & Stratton je najväčším svetovým výrobcom
vzduchom chladených benzínových motorov.
Navrhujeme a vyrábame motor aj tlakovú umývačku – čo nám umožňuje
navrhovať naše motory na špecifické úkony týkajúce sa tlakového umývania.

ZVÝŠENÝ VÝKON NA VYKONÁVANIE NÁROČNEJŠÍCH
PROJEKTOV
Naše tlakové umývačky Briggs & Stratton radu Elite™ sú vyrobené tak,
aby vám poskytovali tie najlepšie funkcie, aké ste si priali. Aby sme
splnili svoj sľub dodávať vám špičkovú kvalitu, navrhujeme naše tlakové
umývačky tak, aby spĺňali všetky vaše požiadavky. Bez ohľadu na náročnosť
úkonu sme presvedčení, že s maximálnou rýchlosťou čistenia spojenou s
nekompromisnou čistiacou silou budú aj najnáročnejšie práce vyzerať ako
hračka.
Výkonné čistenie s benzínovým motorom
Odolná a pevná konštrukcia
K dispozícii s technológiou POWERflow+™
Pohon spoľahlivými motormi Briggs & Stratton®

Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky

STRANA 22

STRANA 23

2500

3000

3000PX

3400

4000

Maximálny tlak*

172 Barov

207 Barov

207 Barov

Maximálny merný prietok

522 l/hod

636 l/hod

1134 l/hod

636 l/hod

908 l/hod

4 Výmenné dýzy
0°, 15°, 40°, penové

4 Výmenné dýzy
0°, 15°, 40°, penové

Dýza
7 v1 POWERflow+

4 Výmenné dýzy
0°, 15°, 40°, penové

5 Výmenné dýzy
0°, 15°, 25°, 40°, penové

1 zabudovaná nádržka
s objemom 1.9 l

Vstrekovací systém

Vstrekovací systém

VÝKON
234 Barov

275 Barov

VLASTNOSTI
Striekacie dýzy

Nádržka na čistiaci
Vstrekovací systém
Vstrekovací systém
prostriedok			
Typ čerpadla

Axiálna vačka
Annovi Reverberi™

Axiálna vačka
Annovi Reverberi™

Axiálna vačka s POWERflow+
Annovi Reverberi™

Axiálna vačka
Annovi Reverberi™

Triplex
Annovi Reverberi™

Hlava čerpadla

Hliník

Mosadz

Hliník

Mosadz

Mosadz

Dĺžka hadice

9m

9m

9m

9m

15 m

Briggs & Stratton® 675EX
Series™ 190cm3

Briggs & Stratton® CR950
Series™ OHV 208cm3

Briggs & Stratton® 875EX
Series™ OHV 190cm3

Briggs & Stratton® 1150
Series™ OHV 250cm3

Ručná, ReadyStart™

Ručný

Ručná, ReadyStart™

Ručný

Ručný

1l

3l

1.1 l

3l

6.6 l

MOTOR
Typ motora
Štartér
Objem palivovej nádrže

RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 0º

RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 15º

RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 40º

RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA- PENOVÉ

Briggs & Stratton® 2100		
Series™ OHV 420cm3

RÝCHLOUPÍNACIA
DÝZA - 25º

Axiálne vačkové čerpadlo Annovi Reverberi™
Zaručuje vysoký výstupný tlak a nenáročné
štartovanie. K dispozícii na zvolených modeloch.

* Prípustný tlak a maximálny prietok podľa normy EN 60335-2-79:2012.

3000PX
STRANA 24

STRANA 25

Technológia POWERflow+
Dýza 7 v 1
Šetrí váš čas tým, že eliminuje potrebu použiť viac druhov
dýz.
Vysoký tlak a veľký prietok sú štandardné parametre v celom našom rade
tlakových umývačiek. Vďaka našej úplne vlastnej technológii POWERflow™
môžete rýchlejšie čistiť s lepšími výsledkami než kedykoľvek predtým, čo
je vhodné na akúkoľvek úlohu, od nenáročného čistenia až po profesionálne
činnosti.

VYSOKÝ PRIETOK a VYSOKÝ TLAK

Nádržka na čistiaci prostriedok
Pracuje neodmysliteľne spoločne s dýzou 7 v 1, aby na počkanie poskytovala čistiacu penu.
Čerpadlo
S patentovanou konštrukciou schopnou poskytnúť vysoký tlak pre
hĺbkové čistenie alebo vysoký prietok pre dlhšie oplachovanie.
Striekacia pištoľ
Je vybavená mäkkou rukoväťou, ktorá zaručuje komfort pri
dlhodobom použití.
Pružná hadica
Hadica s dĺžkou 8/9 m umožňuje prietok väčšieho množstva
vody v režime vysokého prietoku a taktiež jednoduché použitie.

Nárast výkonu

Jemný povrch

Predĺžený dosah

Bohaté napenenie

VYSOKÝ PRIETOK - Technológia POWERflow+ zaisťuje vysoký merný
prietok vody, ktorý umožňuje jednoduché opláchnutie peny, špiny
a ostatných nečistôt. Tlakové umývačky s touto exkluzívnou technológiou
Briggs & Stratton sú vhodné na čistenie chúlostivých povrchov, ako sú
nábytok na terasy, vozidlá a ťažko prístupné okná.

Technológia™ POWERflow+ Technology je dostupná na:

2300EPF
TLAK

PRIETOK

VÝKON

HMOTNOSŤ

160 Barov

900 l/hod

2 500 W

11,7 kg

Ďalšie podrobnosti, pozrite stranu 21

3000PX
Tlakové čistenie

Čistenie povrchov

VYSOKÝ TLAK - Technológia POWERflow+ je dokonale vhodná na náročné
umývanie a hĺbkové čistenie najodolnejších škvŕn, aké môžete nájsť na palubovkách,
príjazdových cestách a drevených paneloch.

STRANA 26

TLAK*

PRIETOK

VÝKON

HMOTNOSŤ

207 Barov

1134 l/hod

Briggs & Stratton®
190cm3

28 kg

Ďalšie podrobnosti, pozrite stranu 21

STRANA 27

ČERPADLÁ NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH, NA
ZÁHRADÁCH A V POĽNOHOSPODÁRSTVE

NA ČO SA VÁM HODÍ ČERPADLO NA VODU?

NAPUMPUJTE VÝKON

Čerpadlá sú užitočným pomocníkom pri rozmanitých
domácich a nenáročných komerčných alebo
poľnohospodárskych prácach. Čerpadlo je ideálne na:

Čerpadlá na vodu Briggs & Stratton® radu Elite™ boli skonštruované
na vykonávanie rôznych prác od prepravy vody až po zavlažovanie na
poľnohospodárske účely. Ak použijete naše čerpadlá doma, môžu vám
pomôcť pri jednoduchom zavlažovaní záhrad a pri odčerpávaní vody zo
zatopených pivníc.

>
>
>
>
>
>

Čerpanie vody z pivnice
Vyčerpanie a napúšťanie vašich bazénov, nádrží alebo víriviek
Čerpanie vody z plytko zatopených oblastí
Zavlažovanie poľnohospodárskych plodín alebo trávnikov
Dodávka hnojív a pesticídov
Ďalšie rozmanité úlohy vrátane použitia v stavebníctve

Výkonné a odolné čerpadlá
Veľký merný prietok vody
Ideálny na použitie vo vašom dome alebo na vašej záhrade
Pohon spoľahlivými motormi Briggs & Stratton®

AKO SI VYBERIEM SPRÁVNE ČERPADLO PRE SVOJE
POTREBY?
Pri kúpe čerpadla treba zvážiť rôzne aspekty. Pri všetkých čerpadlách
sa uvádza merný prietok (litre za minútu), nasávacia výška a maximálny
celkový výtlak.
Merný prietok je rýchlosť prúdenia vody od zdroja do miesta vypustenia
meraná na litre za minútu. To je výkon dôležitý na rýchly presun vody.

Navštívte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde nájdete podrobné záručné
podmienky

Nasávacia výška je zvislá vzdialenosť od hladiny vodného zdroja k čerpadlu.
Tá je dôležitá pri odčerpaní vody z pivnice alebo nádrže.
Maximálny celkový výtlak je celková výška od hladiny vodného zdroja do
požadovaného miesta vypúšťania. To je výkon nutný na presun vody na
požadovanú vzdialenosť.

Maximálny celkový výtlak 33 m

25 m

Je zobrazené typické čerpadlo

STRANA 28

Zvislá nasávacia
výška 8 m

STRANA 29

WP2-35

WP2-60

WP3-65

VÝKON
Maximálny merný prietok vody*

435 l/min

600 l/min

930 l/min

Maximálny tlak vody*

2.69 baru

2.44 baru

2.37 baru

VLASTNOSTI
Hladina hluku vo vzdialenosti
7 m pri 25 % zaťažení

96 dB

101 dB

101 dB

2” / 50 mm

2” / 50 mm

3” / 76 mm

Maximálny celkový výtlak

33 m

33 m

33 m

Zvislá nasávacia výška

8m

8m

8m

Priemer sacieho/výtlačného hrdla

Automatické vypnutie
pri nízkej hladine oleja
Materiál špirálovej skrine/impeleru
Antivibračný systém

✗

3

3

Liatina

Liatina

Liatina

3

3

3

Briggs & Stratton® 550
Series™ OHV 127cm3

Briggs & Stratton®
Intek™ I/C® 205cm3

Briggs & Stratton®
Intek™ I/C® 205cm3

Ručný

Ručný

Ručný

2l

3.8 l

3.8 l

MOTOR
Typ motora
Štartér
Objem palivovej nádrže

Pohon motorom Briggs & Stratton INTEK™ I/C®:
Vysoký výkon, dlhý prevádzkový čas a jednoduché
štartovanie. K dispozícii na modeloch WP2-60 a WP365.
Liatinová špirálová skriňa a obežné koleso, odolná
konštrukcia s dlhou životnosťou.
Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja.
Váš motor sa zastaví, ak dôjde k poklesu
hladiny oleja, čo zachraňuje pred nákladnou
opravou pri poškodení motora.

* Čerpadlo na vodu hodnotené podľa požiadaviek normy Briggs & Stratton 621K
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