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Fix Brush (1,60)
Patio Cleaner

 8,7 Deluxe 

Fix Brush (1,60)
Patio Cleaner  

8,7 Deluxe 

Fix Brush
Patio Cleaner

Deluxe

BD-BXPW1600E

Wyposażenie:  
Lanca przedłużająca, regulowana 
dysza rozpryskowa, dysza natry-
skowa obrotowa, przezroczy-
sty �ltr wody, szybkozłączka do 
węża/pistoletu, dozownik piany 
0,4l, końcówka do czyszczenia 
dyszy, wąż wysokociśnieniowy 
wzmocniony 6 m.

ST-SXPW16E
ST-SXPW16PE

Wyposażenie:  
Pistolet, lanca przedłużająca, re-
gulowana dysza rozpryskowa, 
dysza natryskowa obrotowa, 
przezroczysty �ltr wody, szybko-
złączka do węża/pistoletu, do-
zownik piany 0,4l, końcówka do 
czyszczenia dyszy, zwijacz na wąż, 
wąż wysokociśnieniowy wzmoc-
niony 6 m.

ST-SXFPW20E
ST-SXFPW20PE 

ST-SXFPW21ME
ST-SXFPW21MPE

DW-DXPW002E

Wyposażenie:  
Dysza natryskowa obrotowa, pi-
stolet z zamkiem bezpieczeństwa 
+ przedłużenie, regulowana dysza 
rozpryskowa, przezroczysty �ltr 
wody, wąż wysokociśnieniowy 
wzmocniony 8 m, zwijacz na wąż, 
uchwyt na pistolet, pojemnik na 
detergenty: 0,4 litra, dysza umożli-
wiająca podłączenie pojemnika na 
detergenty do lancy. 

Wyposażenie:  
Dysza natryskowa obrotowa, pi-
stolet z zamkiem bezpieczeństwa 
+ przedłużenie, regulowana dysza 
rozpryskowa, przezroczysty �ltr 
wody, wąż wysokociśnieniowy 
wzmocniony 8 m, zwijacz na wąż, 
uchwyt na pistolet, pojemnik na 
detergenty: 0,4 litra, dysza umożli-
wiająca podłączenie pojemnika na 
detergenty do lancy. 

Wyposażenie:  
Pistolet MV2008 z zamkiem bez-
pieczeństwa, lanca z regulowaną 
dyszą rozpylającą, wąż wysokoci-
śnieniowy 8 m, zbiornik detergen-
tu, funkcja automatycznego startu 
/ zatrzymania, funkcja samozasy-
sania, wąż - połączenie pistoletu 
(M22 x 1,5).
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MODEL BD-BXPW1600E DW-DXPW002E ST-SXPW16E

Natężenie przepływu l/min; l/h 5,33; 320 8,8 5,33; 320

Maksymalne natężenie przepływu l/min; l/h 7; 420 7 / 420

Ciśnienie bar 85 140 85

Ciśnienie maksymalne bar 125 150 125

Moc W 1600 2700 1600

Maksymalna temp. wlotowa °C 50 60 50

Maksymalne ciśnienie wlotowe bar 10 10 10

Siła odpychająca pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu N 11,6 21,8 18,5

Izolacja silnika - Class F Class F Class F

Napięcie V/Hz 220-240 50/60 230/50 1~ 220-240 / 50/60

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 76 84,64 77,6

Poziom mocy akustycznej dB (A) 92 99 92

Wibracje wytwarzane przez urządzenie m/s <2,5 <2,5 <2,5

Waga kg 8  27 7,8

ST-SXPW16PE

Fix Brush (1,60)
Patio Cleaner 

6,4 Mini 

ST-SXFPW25PE

Wyposażenie:  
Pistolet spryskujący z szybkozłącz-
ką, profesjonalna lanca z dyszą ro-
tacyjną, profesjonalna lanca z dyszą 
regulowaną, wąż wysokociśnienio-
wy wzmocniony 10 m,  zwijacz na 
wąż, wąż znajdujący się na bębnie 
jest podłączony bezpośrednio do 
wody pod ciśnieniem, wbudowany 
�ltr wody, wbudowany pojemnik 
na detergenty, profesjonalna pia-
nownica narzędzie do oczyszczania 
dyszy, samozasysanie wody: moż-
liwość zasilania myjki z sieci wo-
dociągowej jak również z innego 
zbiornika wody, uchwyt na pistolet,  
wbudowany uchwyt na akcesoria, 
system Aqua Stop: automatyczny 
zawór bezpieczeństwa
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ST-SXVC20PE ST-SXVC30XTDE ST-SXVC35PTDE

Moc W 1200 1600 1600

Napięcie V/Hz 220-240V (50Hz/60Hz) 220-240V (50Hz/60Hz) 220-240V (50Hz/60Hz)

Przepływ powietrza l/s 28 37 39

Poziom podciśnienia bar 0,17 0,19 0,19

Pojemność zbiornika litr 20 30 35

Zbiornik wykonany  z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego ze stali nierdzewnej  z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego

Funkcja dmuchawy tak tak tak

Filtr 
 kasetowy o wysokiej 
wydajności + 1 worek 

papierowy

kartridżowy HEPA 
o wysokiej wydajności

kartridżowy HEPA 
o wysokiej wydajności

Praca bezworkowa  tak tak tak

Praca na mokro nie  tak  tak

Długość przewodu zasilającego m 5 5 5

Średnica otworów akcesoriów mm 35 35 35

Izolacja silnika  Class F Class F Class F

Ochrona silnika IPX4  IPX4  IPX4

Koła przednie koła obrotowe przednie koła obrotowe przednie koła obrotowe

Średnica kół tylnych cm 18 18 18

Waga kg 7,9 - 9,4 9,6 - 12,5 11,5 - 14,5 

Głośność dB(A) 73,6 73,6 74 

Odkurzacz przemysłowy 
ST-SXVC30XTDE

Odkurzacz przemysłowy 
ST-SXVC20PE
Wyposażenie:  
Elastyczny wąż: 2,0 m, szczotka do pracy na 
sucho/mokro, szczotka szczelinowa, szczotka 
dywanowa, szczotka do podłogi z włosiem, 
rura ssąca składająca się z 3 części (3x33 cm 
metalowa), �ltr kasetowy, worek papierowy, 
uchwyt na rurę ssącą, uchwyt na akcesoria.

Odkurzacz przemysłowy 
BD-BXVC20PE
Wyposażenie:  
Elastyczny wąż: 1,2 m, szczotka do pracy na 
sucho/mokro, szczotka szczelinowa, szczotka
dywanowa, rura ssąca składająca się z 3 czę-
ści (3x33 cm czarna), worek tkaninowy, �ltr 
gąbkowy, uchwyt na rurę ssącą, uchwyt na 
akcesoria, blokada zasysania przy zapełnio-
nym zbiorniku.

BD-BXVC20PE

1200 W Moc

220-240V (50Hz/60Hz) V/Hz Napięcie

28 l/s Przepływ powietrza

0,17 bar Poziom podciśnienia

20 litr Pojemność zbiornika

z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego Zbiornik wykonany 

tak Funkcja dmuchawy

 gąbkowy Filtr 

 - Praca bezworkowa

tak Praca na mokro

5 m Długość przewodu zasilającego

35 mm Średnica otworów akcesoriów 

Class F Izolacja silnika 

IPX4 Ochrona silnika 

4 kółka obrotowe Koła

 cm Średnica kół tylnych

7 kg Waga

73,6 dB(A) Głośność

Wyposażenie:  
Elastyczny wąż: 2,0 m, szczotka do pracy na 
sucho/mokro, szczotka szczelinowa, szczotka 
dywanowa, szczotka do podłogi z włosiem, 
rura ssąca składająca się z 2 części (2x47 cm 
metalowa), �ltr kasetowy, worek papierowy, 
uchwyt na rurę ssącą, uchwyt na akcesoria, 
adapter do elektronarzędzi.

Odkurzacz przemysłowy 
ST-SXVC35PTDE
Wyposażenie:  
Szczotka do odkurzania na mokro, szczotka 
z przełącznikiem z włosiem/bez włosia: do 
odkurzania na sucho powierzchni twardych 
oraz dywanów, szczotka szczelinowa, szczot-
ka do dywanów i tapicerki, szczotka okrągła,  
reduktor do elektronarzędzi, metalowa rura 
ssąca składająca się z 2 części (2×470 mm), 
elastyczny wąż o długości 2 m, �ltr kartridżo-
wy, worek papierowy, uchwyt do zaczepienia 
rury ssącej podczas przerw w odkurzaniu, 
funkcja dmuchawy,  miejsce do przechowy-
wania akcesoriów. Wyłączenie zasysania w 
przypadku zapełnienia zbiornika.
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Przedłużacz bębnowy ST-SXECDM-
2FASE

ST-SXECDM-
2FAVE

ST-SXECDM-
2FESE

ST-SXECDM-
2FEVE

ST-SXECD-
M2RBSE

ST-SXECD-
M2RBVE

ST-SXECD-
-L27ARE

Gniazda 4 4 4 4 4 4 4

 Długość przewodu  25 m 40 m 25 m 40 m 25 m 40 m 20 m

Grubość przewodu 3 x 1,5 mm 3 x 1,5 mm 3 x 2,5 mm 3 x 2,5 mm 3 x 1,5 mm 3 x 1,5 mm 3 x 1,5 mm

16A z uziemieniem

Stopień ochrony IP44 IP44 IP44 IP44 IP20 IP20 IP44

Worki z mikro�bry 
do odkurzaczy przemysłowych

Worki papierowe
do odkurzaczy przemysłowych

JU-AWM-2101 Stanley, 30 l, 3 szt.

JU-AWM-2102 Stanley, 20 l, 3 szt.

JU-AWM-3101 Karcher, Hoover, De Longhi, 20 l, 3 szt.

JU-AWM-3110 Karcher, 20 l, 3 szt.

JU-AWM-3114 Karcher, 7 l, 3 szt.

JU-AWM-4101 Makita, 30 l, 3 szt.

JU-AWM-5101 Einhell, Mac Allister, Sparky, 30 l, 3 szt.

JU-AWM-5102 Einhell, 20 l, 3 szt.

JU-AWM-6102 Starmix, Bosch, Metabo, Milwaukee, 25 l, 3 szt.

JU-AWM-7103 Dedra, 20 l, 3 szt.

do ponad 

100  
modeli 

odkurzaczy 
przemysłowych 

JU-AWP-2001 Stanley, 30 l, 5 szt.

JU-AWP-2002 Stanley, 20 l, 5 szt.

JU-AWP-3001 Karcher, Hoover, De Longhi, 20 l, 5 szt.

JU-AWP-3002 Karcher, 15 l, 5 szt

JU-AWP-3005 Karcher, 45 l, 5 szt.

JU-AWP-3010 Karcher, 12 l, 5 szt.

JU-AWP-3014 Karcher, 7 l, 5 szt.

JU-AWP-4001 Makita, 30 l, 5 szt.

JU-AWP-5001 Einhell, Mac Allister, Sparky, 30 l, 5 szt.

JU-AWP-5002 Einhell, 20 l, 5 szt.

JU-AWP-6002 Starmix, Bosch, Metabo, Milwaukee, 25 l, 5 szt.

JU-AWP-6003 Starmix, 25 l, 5 szt.

JU-AWP-6005 AQUA VAC, KRESS, BOSCH, 30 l, 5 szt.

2
130
g/m

4x

zeskanuj kod QR
sprawdź pełną listę 
modeli worków
z mikro�bry

zeskanuj kod QR
sprawdź pełną listę 

modeli worków
papierowych


