DADOS DE CADASTRO
NOME COMERCIAL: WAP L-2000/10 Monofásica
DESCRIÇÃO 220V: WAP L/2000 - 220V 1~ 60 Hz
PRODUTO: Lavadora de alta pressão
CÓDIGO WAP 220V: FW000730
CÓDIGO EAN 220V: 7898152186351
CÓDIGO DUN14: Não possui
DADOS TÉCNICOS / LOGÍSTICOS
PALETIZAÇÃO
Alt. Máxima

1,6m

1,8m

Base (un)
Altura (un)

Máquina já
possui pallet

Total (un)

Potência elétrica: 3CV

Peso total: 69kg

Tensão: 220V Mono

Corrente elétrica: 13,6A

Pressão máxima:

Vazão: 640 l/h

2100 PSI

Peso Líq: 51g

Motor: Indução com proteção térmica

Cor: Laranja com preto

Cubagem m³(1un): 0,3710

Empilhamento máximo (un): 2

Dimensões do produto (C.L.A): 64,3x46,3x86,6cm

Dimensões da caixa (C.L.A): 53x70x100cm

Acessórios:
• Pistola de alta pressão com trava de segurança
• Prolongador
• Lança em aço inox com bico combi
• Lança em aço inox com bico turbo
• Mangueira de alta pressão de 10 metros com trama
de aço
• Abraçadeira para mangueira
• Bico de alta pressão

Componentes:
• Bomba radial triplex
• Pistões revestidos em cerâmica
• Cabo elétrico de 5 metros
• Filtro de entrada de água
• Rodas
• Alça
• Porta acessórios
• Recipiente de detergente
• Sistema Stop Total

Componentes da caixa: Máquina, acessórios descritos, manual, relação de assistência técnica, agulha.
Categoria: Profissional
NCM: 8424.30.10

DADOS COMERCIAIS
IPI: 0%
Subs Tributário: Verificar praça

Argumentos de venda:
A L-2000/10 é uma máquina destinada para mercado profissional. Oferecendo uma pressão de 2100 PSI e vazão de
640l/h, seu motor de 3CV garante a potência, durabilidade e eficiência necessária para uma limpeza eficaz. Possuindo
três tipos de jato, esta máquina pode exercer diferentes funções; limpeza pesada com o bico turbo, limpeza de
grandes áreas ou aplicador detergente com o bico Combi. As rodas e alças facilitam no manuseio e transporte do
produto. Possui suporte de mangueira, pistola e de cabo elétrico para oferecer maior comodidade e facilidade no uso
e armazenamento da máquina. Sua mangueira de 10 metros com trama de aço oferece maior resistência e
durabilidade.

