JM-1000

Peso leve de 10 kg, a JM-1000 Mini-Jet
fornece 1500 libras de força de pressão.
Ideal para tubulações de Ø 1.1/2" a 3"
obstruídas com gordura, areia e demais
detritos.
A bomba e o conjunto do motor estão
seguramente contidos em uma caixa de
alumínio robusta e resistente para trabalho
pesado em campo.
Os jatos de água de alta pressão atingem a
obstrução e realiza o afastamento. O
impulso do bico conduz a mangueira na linha
baixa do tubo realizando ação de limpeza de
parede a parede.
O impulso ajuda a mangueira a deslizar em
torno de curvas apertadas e ir mais longe na
tubulação. Isto é o que a diferencia de
outros conjuntos de hidro jato comuns. Ele
quebra a tensão inicial entre a superfície da
mangueira e as paredes do tubo,
aumentando o poder de limpeza.
A JM-1000 Mini-Jet gera 1500 libras de
pressão e 5 litros por minuto, utilizando
apenas 13 amperes. A bomba e o motor
estão fechados em uma caixa de metal e
protegido por um interruptor de circuito de
falha com 3 ﬁos terra.
Um sensor de água ‘‘detecta’’ a água em
movimento e desliga automaticamente o
motor se a água não estiver ﬂuindo através
da bomba para proteger a unidade contra
danos.
R$ por R$ a JM-1000 Mini-Jet é um ótimo (e
pequeno investimento!

MINI-JET

Características:


Compacta, peso leve, apenas 10 kgs;



Gordura, areia e demais detritos em
tubulações de 1.1/2" a 3";



Pressão de trabalho de 1500 PSI e vazão de 5
litros por minuto, apenas 13 amperes;



O impulso do bico conduz a mangueira na
linha baixa do tubo realizando ação de
limpeza de parede a parede;



Um sensor de água ‘‘detecta’’ a água em
movimento e desliga automaticamente o
motor se a água não estiver ﬂuindo através da
bomba para proteger a unidade contra danos;



A bomba e o conjunto do motor estão
seguramente contidos em uma caixa de
alumínio robusta e resistente para trabalho
pesado em campo;



Pés de borracha protegem a superfície.

Bicos Jet
Conjunto de bicos com 4 peças,
bico de penetração com e sem
jato frontal, bico para arraste e
bico líder tipo mola.

Kit: Mangueira de alta pressão, conjunto de
bicos, mangueira de abastecimento, válvula,
adaptador de torneira universal e adaptador
de torneira rosqueada.

Mangueira Jet
Super Flex™ mangueira de 1/8"
para tubos de 1.1/2" a 3" Ø
disponíveis nos tamanhos de 9
metros e 15 metros de
comprimento.

Spray Wand (Opcional)
Obter pistola de spray e usar o
jato para aplicações de lavagem
e limpeza de alta pressão. Vem
com dois tubetes, turbo e alta/
baixa com bocal de pulverização
ajustável.

JM-1000 Mini-Jet
Catálogo

Descrição

JM-1000

Uni. básica: 13 amp motor c/ GFCI, 1500 psi/ 5 litros p/ min., Luva de borracha (sem mangueiras e bicos)

JM-1000-A

JM-1000 uni. básica + 30JH00 (9 m. x 1/8") mangueira, JN-0 Kit bico, mangueira suprimento, válvula
Adaptador Universal água - o mesmo com rosca
JM-1000 uni. básica + 30JH00 (15 m. x 1/8") mangueira, JN-0 Kit bico, mangueira suprimento, válvula
Adaptador Universal água - o mesmo com rosca

JM-1000-B
Bomba:

Vazão:

Capacidade da Mangueira:

Pulsação com Triplex

1.4 gpm

Até 15 metros x 1/8"

Dimensões:
61 x 27 x 28 cm

Pressão:

Motor:

Peso:

1500 psi

1.2 hp 13 amp c/3 ﬁos GFCI

10 kgs sem mangueira
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