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MBH 1260
Kompakt:
Студена вода

Уреди за почистване
под високо налягане
Мобилни
Уредите за компактното почистване под високо
налягане впечатляват с
лесно боравене и производителност от 1260 л / ч.
Подходящи за разнообразна употреба за почистване
на машини, обори, доилни
помещения и пр. Моторът
и помпата са защитени с
капак от неръждаема стомана. Удължената дръжка
осигурява удобство в почистването.

Накратко:
● Много маневрени, компактни, лесни за работа
● Допълнителни държачи
на копието за почистване за по-голяма сигурност
● 3-цилиндрово бутало
на помпата за по-дълъг
жизнен цикъл
● Работа с до 40° C топла
вода (по избор до 80 °C)

MBH 1260 k
Водоподаване
Работно налягане
E-Мотор
Скорост на
въртене

1260 л/ч
140 bar
5,5 kW
1450 U/
мин

Стандартно тегло

68 кг

Дължина х ширина х височина
/ дръжка
960 x 550 x 1260 мм
Стандартно оборудване:
10 м маркуч, пистолет с бързо
свързване, плоска струя,
циркулационна помпа, капак от
неръждаема стомана,
воден филтър

MBH 1500
Kompakt:
Студена вода

Универсален
модел,
който комбинира предимствата на лекото
и маневрено шаси с
по-висока водна мощност. Дългата дръжка
гарантира ергономично
почистване, копието е
поставено за допълнителна сигурност и маневреност. Производителността на почистване
от 1500 л/ч правят устройството най-добрия
избор за почистване на
машини и обори.

Накратко:
● Комбинира много добра
маневреност със силно
водоподаване
● Универсална употреба
● Шаси и капак, изработени
от неръждаема стомана
● Задвижване на коляновия
вал с керамични бутала
● Твърди гумени колела

Универсален модел, с
водоподаване от 1800 л /
ч. Идеален за почистване във всяка област на
животновъдството и почистване на машини. Голямата водна мощност
и лесната работа правят
това устройство подходящо за всякакви цели.
Високaта ударна мощ и
водоподаване спомагат за
бързото разтваряне и измиване на упорити петна
и мръсотия. Добро решение за обори с прасета за
угояване, където клетките са тесни.

Накратко:
● Универсална употреба
● Алуминиево шаси и капак
от неръждаема стомана
● Високообемна помпа с
бутала с 950 оборота/мин
- за по-дълъг цикъл на
живота
● Подвижен барабанен маркуч

MBH 1500
Водоподаване
Работно налягане
E-Мотор
Скорост на
въртене

1500 л/ч
120 bar
6,2 kW
1450 U/
мин

Стандартно тегло

70 кг

Дължина х ширина х височина
/ дръжка
960 x 550 x 1260 мм
Стандартно оборудване:
10 м маркуч, пистолет с бързо
свързване, плоска струя,
циркулационна помпа, капак от
неръждаема стомана,
воден филтър

MBH 1800
Студена вода

MBH 1800
Водоподаване
Работно налягане
E-Мотор
Скорост на
въртене

1500 л/ч
140 bar
8,5 kW

Стандартно тегло

119 кг

950 U/мин

Дължина х ширина х височина
/ дръжка
1090 x 590 x 1260 мм
Стандартно оборудване:
20 м маркуч, пистолет с бързо
свързване, плоска струя,
циркулационна помпа, капак от
неръждаема стомана,
воден филтър

MBH 2400
Студена вода

Флагманът, с водоподаване от 2400 л/ч, с
висока ефективност на
измиване, е предназначен за използване
главно за свиневъдни и
птицевъдни комплекси.
Удвоеното водоподаване намалява наполовина
времето за почистване.
Автоматичната
стартстоп опция има мек
старт, който е голямо
предимство за по-дълъг
жизнен цикъл и защита,
която предпазва енергоподаващата система.

Накратко:
● Силно водоподаване за
по-голяма ефективност
● Барабан за маркуч до
120 м
● Високообемна помпа с
бутала за по-дълъг жизнен цикъл
● Големи колела (на
сачмен лагер) от твърд
каучук – за по-лесно бутане и против подхлъзване

Устройство с мощност на
водоподаване до 3000 л/ч
при налягане от 130 бара.
Благодарение на контролирането на честотата,
скоростта на въртене се
настройва според нуждата
от водоподаване. По този
начин няколко оператора
могат да работят едновременно вътре в клетките или
един оператор да използва
целия воден обем за почистване на големи площи.
MBH 3000 Flex гарантира
разнообразие от възможности за еднократни или
многократни операции при
почистване на машини.

Накратко:
● Конверторът за честота
гарантира по-голяма гъвкавост и енергийна ефективност
● Конвертор за честота на
водната струя
● Оборудван с един или два
барабана
● Копие за контрол на налягането с променливо
регулиране

MBH 2400
Водоподаване
Работно налягане
E-Мотор
Скорост на
въртене

1240 л/ч
140 bar
11 kW
1450 U/
мин

Стандартно тегло

121 кг

Дължина х ширина х височина
/ дръжка
1090 x 590 x 1260 мм
Стандартно оборудване:
20 м маркуч, пистолет с бързо
свързване, плоска струя,
циркулационна помпа, капак от
неръждаема стомана,
воден филтър

MBH 3000
flex
С контрол на
честотата

MBH 3000 flex
Водоподаване
Работно налягане
E-Мотор
Скорост на
въртене

3000 л/ч
130 bar
11 kW
1450 U/
мин

Стандартно тегло

141 кг

Дължина х ширина х височина
/ дръжка
1090 x 590 x 1260 мм
Стандартно оборудване:
20 м маркуч, пистолет с бързо
свързване, плоска струя,
циркулационна помпа, капак от
неръждаема стомана,
воден филтър

MBHHot 1320
С гореща вода

Оборудване с гореща
вода, което включва
бавноработеща 3-цилиндрова помпа с бутала.
Компонентите са направени от алуминий от неръждаема стомана, които осигуряват по-дълъг
жизнен цикъл и здравина за груба ежедневна употреба. Горелките
работят на дизел. Големите гумени колела
позволяват висока мобилност. Подходящ за
почистване на машини
или за устойчиво почистване с гореща вода.

Накратко:
● Горелката с 80 kW произвежда гореща вода до 90
° C с 12 л / мин
● Свалящ се 20 л резервоар
за гориво
● Сгъваем капак, изработен
от неръждаема стомана
● Кран за окачване при
транспортиране
● Добавяне на препарат за
почистване по избор

MBHHot 1320
Водоподаване
Работно налягане
E-Мотор
Скорост на
въртене

1320 л/ч
140 bar
5,5 kW
1450 U/
мин

Стандартно тегло

190 кг

Загряващо у-во

80 kW

Дължина х ширина х височина
/ дръжка
1200 x 700 x 1150 мм
Стандартно оборудване:
20 м маркуч, пистолет с бързо
свързване, плоска струя,
циркулационна помпа, капак от
неръждаема стомана,
воден филтър

MBH
1800/1150V
Работа с бензин

Бензинов двигател с
мощност 16 kW дава
възможност на оператора да бъде независим
във всяка инфраструктура.
Електрически
стартер се грижи за
безпроблемния старт на
мотора. Устройството
се предлага с:
1800 или 1150 л/ч производителност на измиване. Оборудването е лесно за маневриране дори
на неравен терен, което
го прави идеално и за
строителни площадки.

Накратко:
● Моторът работи на
гориво, като не е необходима захранваща
връзка, благодарение
на интегрирания 20 л.
резервоар за гориво
● Устойчиво на корозия
шаси от олекотен алуминий
● Големи пневматични
гуми за всякакви повърхности и терени

MBH 1800 V/1150 V
Водоподаване

1800 л/ч

1150 л/ч

Работно
150 bar
400 bar
налягане
E-Мотор
16 kW
16 kW
Скорост на
1450 U/
1450 U/
въртене
мин
мин
Дължина х ширина х височина /
дръжка
1060 x 650 x 1220 мм
Стандартно оборудване:
20 м маркуч, пистолет с бързо
свързване, плоска струя, капак от
неръждаема стомана,
воден филтър

Представяне
в детайли
Висококачествените материали правят уредите
за почистване под високо
налягане по-здрави и издръжливи.
3-цилиндровата индустриална помпа
разполага с бутала, задвижвани от колянов вал.
Помпата на двигателя е
комбинирана с четворен

Безопасно поставяне на до
3 копия

Копието може да се
свърже лесно за да
пистолет с куплунг
система.

лагер, свързан с куплунг за
намаляване на вибрациите.
Ниската скорост на въртене
гарантира по-дълг жизнен
цикъл.

Лесен за почистване воден
Направляване на маркуча Дълга дръжка с
за чисто намотаване и
ергономична форма, за
филтър. Филтърната
развиване.
удобство в използването касета може да се
изплакне.
от хора с всякаква
височина
Лесен за управление пистолет
и въртяща се връзка между
пистолета и маркуча
предотвратява усукване на
маркуча.
Барабан за маркуч от
неръждаема стомана за
„спретната“ работа,
подвижна
дръжка, капак от неръждаема
стомана за защита на
устройството срещу
мръсотия.
По желание уредите за
почистване под високо
налягане могат да бъдат
оборудвани с автоматична
старт-стоп система (вляво)
или циркулационна помпа.
Автоматичната старт-стоп
система изключва помпата след определено време.
Монитор на потока контролира системата, за да се избегнат течове на вода, които да доведат до постоянно
изключване.

Моделът с циркулационна
помпа разполага с включен делта-звезда превключвател.

Лесно добавяне на почистващи препарати с
опционално интегриране
на инжектор - идеален
при почистване с пяна!

MBHST 1260
MBHST 1500
MBHST 1800
MBHST 2400
Студена вода

Уреди за почистване
под високо налягане
Стационарни

Стационарна машина за почистване под високо налягане
Вид

MBHST1260 MBHST1500 MBHST1800 MBHST2400

Водоподаване 1260 л/ч
Работно
140 bar
налягане
Е-Мотор
5,5 kW

1500 л/ч

1800 л/ч

2400 л/ч

120 bar

140 bar

140 bar

6,2 kW

8,5 kW

11 kW

Скорост на
въртене

1450 rpm

1450 rpm

950 rpm

1450 rpm

Дължина х
ширина х
височина (см)

57x39x40

72x43x44

72x43x44

72x43x44

Всички устройства се предлагат по избор със превключвател
звезда-триъгълник или автоматичен старт-стоп.

Стационарните уреди за
почистване под високо налягане означават допълнителна печалба във време
и комфорт. Спестяващият
пространство уред за почистване под високо налягане може да се монтира
на стената. Възможно е и
свързване на мобилно устройство към стационарна
тръбна система. Всички
устройства са оборудвани с
издръжливи индустриални
помпи с керамични бутала,
със задвижване на коляновия вал. Тръбната система
и крановете за тръбите се
планират
индивидуално,
за да се гарантира бързо и
лесно свързване. Специален комфорт се осигурява
от интегрираната автоматична старт-стоп система с
проследяване на времето и
потока.
Стационарна тръбна
система, фитинги,
кранчета и свръзки :
всички са изработени от
неръждаема стомана.
Ето защо тръбната
система е изключително
издръжлива и с ниско
износване.

Накратко:
● Спестяване на време
поради много кратко
време за настройка
● Бързо свързване с едно
движение
● Монтиране на място
(стена)
● Изработен изцяло от
неръждаема стомана
● Изчистен външен вид
● Минимална загуба на
налягане
● Лесен за сглобяване
● Индивидуален дизайн

MBHSTF

Честотна помпа

Гъвкаво и удобно почистване
Помпите с честотно контролирано високо
налягане гарантират по-добра гъвкавост
и комфорт при почистване. Посредством
свързване със стационарна тръбна система
потребителите сами определят водоподаването. Честотната технология контролира
скорост на въртене, така че налягането остава константно и различен брой потребителите могат да работят с различни водни
изходи едновременно.
Водоподаване с мощност до 200 л/мин
може да бъде доставено до няколко оператори. Например, един човек може да
почиства с копие при производителност
на измиване до 30 л / мин., докато други
две лица могат да почистват всеки с 20 л/
мин едновременно. Операторът определя
водоподаването, като избира съответния
размер на струята, като след това помпа-

Честотна помпа
Вид
Водоподаване l/h
Работно
налягане
Е-Мотор
(Д) х (Ш) х
(В) (мм)

MBHSTF
3000

MBHSTF
4200

MBHSTF
6000

MBHSTF
2x4200

MBHSTF
2x6000

Max. 3 000

Max 4 200

Max. 6 000

Max. 8 400

Max. 12 000

150 bar

140 bar

120 bar

140 bar

120 bar

15 kW

18,5 kW

22 kW

2 x 18,5 kW

2 x 22 kW

1180x570x1650

1180x1140x1620

та автоматично настройва скоростта на
въртене и поддържа налягането. Това
гарантира максимално представяне при
минимално потребление на енергия.
Устройството е изключително удобно за
потребителя и напълно безопасно за работа, поради възможност за постоянни
корекции в зависимост обема на водата.
Накратко:
● Определяте производителността на
измиване чрез избор на контрол на
налягането
● До 10 потребители в зависимост от
нужния обем вода
● Ниски оперативни разходи поради
честотния контрол
●

Плавното стартиране
захранващата система

предпазва

● Лесна работа - помпата регулира скоростта на въртене, без значение какъв тип устройство е
свързано
● Алуминиева основна рамка на помпата
за високо налягане

Честотна технология
Практическа употреба
Честотните
преобразуватели
се използват за електронно
управление на въртящия се
мотор, за спестяване на енергия
и
значително
намаляване
на
износването.Честотните
преобразуватели
стартират
и спират двигателя плавно и
продължително. За разлика от
двигатели, които са директно
свързани към захранването, тук
няма рязък въртящ се момент
или флуктуации в натоварването,

така че цялото задвижване,
включително
мотор,
помпа,
тръба система и уплътнения
са защитени. По този начин
регулирането на скоростта на
въртене намалява значително
износването и жизнения цикъл
на устройството се удължава.

Честотен контрол и
практическа употреба в
люпилни.

Две устройства могат да почистват клетка за 300
свине едновременно с общ разход на вода 4 200 л/час.

Две помпи с високо налягане, които се управляват
автоматично, регулират избраното и предварително
зададено налягане (например 70 бара) в зависимост от
броя на потребителите и конкретното подаване.
При измиване със скорост 8 400 л / час има достатъчно
водоподаване за 7 потребители и работни станции.
Почистване на машина при изпълнение с 2-ма
потребители и общ разход 4 200 л/час

MBHSTH
С гореща вода

Контролна честотна
станция за гореща вода

Професионално устройство за
почистване на машини

Честотно регулирана станция за топла вода
Вид

MBHSTH 3000 flex

ВодоподаваMax. 3 000 л/ч
не l/h
Работно
130 bar
налягане

MBHSTH 4200 flex
Max. 4 200 л/ч
140 bar

Е-Мотор

11 kW

18,5 kW

Загряващо
устройство

80 kW

80 kW

(Д) х (Ш) х
(В) (мм)

1100x500x1700

Станцията за гореща вода
пленява с универсална употреба и свободен избор на
количество вода, работно
налягане, брой потребители, температура на водата
и добавяне на почистващи
препарати.
Контролираната честота на помпата
осигурява гъвкавост. Като
пример възможността един
оператор да почиства трактор с водоподаване 20 л/
мин и 70°C топла вода, докато друг оператор почиства силно замърсена машина с 30 л/мин студена вода
едновременно.

Накратко:

С помощта на инжектора е
възможно също да добавите препарат за почистване
с пяна.

● Добавяне на почистващи препарати с интегрирания
инжектор.
Контролът на честотата
позволява равномерно
подаване на малко количество вода - идеален за
пенообразуване.

● Агрегат за контролирана
честота с високо налягане за почистване с до 4
200 л/час
● Блок за гореща вода,
регулируем до 90°C,
например 20 л/мин при
75°C
● Може да бъде монтиран
директно в техническото
помещение, а маркучът
и копието до
мястото, което трябва да
бъде почистено

Честотно регулираната станция за топла вода
осигурява гъвкавост и ефективна работа.

Устройства за почистване
под високо налягане
За всякакви цели

Извънредните предизвикателства изискват индивидуални решения! Обсъдете Вашите специални изисквания с нас и ние ще
изработим конкретни предложения и идеалните решения. Когато разработваме нашите продукти, ние отдаваме голямо значение на висококачествените материали и функционалности.
Стационарен агрегат за
високо налягане на ремарке за доставчик на
услуги за професионално
почистване. Две здрави
помпи с бутала, всяка
2400 л/мин, главен резервоар 2 х 1000 л и две макари с маркуч, с включен
водач за маркуч - всеки по
100 м.

Честотно контролирана помпа под високо налягане с 4 200 л/ч в мобилна употреба при доставчик
на услуги за почистване. Инсталацията е с резервоар за вода и инжектор за химикали за измерване
на почистващи препарати и дезинфектанти и е
монтирана вътре в превозно средство.

Устройство за почистване под високо налягане с
30 л / мин за спедиторска фирма за почистване на
камиони на открито. Бензинов мотор с 13 kW и
електрически стартер. Вграден резервоар за бензин - напълно независима работа и връзка с резервоар за вода.

Мобилна помпа за използване
при операции по управление
на отпадъците. Две помпи с
високо налягане, всяка 1800
л/час и 200-литров резервоар
на рамка, която е подходяща
за мотокари. Подходящ за
фирми в Обществения сектор и фирми за благоустройство, които се нуждаят от
компактни
професионални
почистващи устройства с
високо налягане.

Стационарна мултифункционална помпа с три
помпи, всяка по 1800 л/ч
във ферма за угояване на
прасета с 24 000 животни.Помпите стартират
последователно, за да се
гарантира равно натоварване.

Барабан за маркуч
Ideas out of experience!

MEIER-BRAKENBERG

Аксесоари и
още идеии
Почистване на
фунии с Flexi
Почиства изпускателните
валове с високо налягане
Почистване на ботуши
• 4 четки почистват ботушите навсякъде,
включително отдолу
• Просто се свържете към устройство за
високо налягане или тръбната система
под високо налягане

Количка за маркуч.
• Маркуч от 35 м до 120 м за закрепване на
барабана
• Лека алуминиева рамка с държач за 3
копия

Flexi почиства цялата
фуния отдолу до горе
и може да се управлява докато стои безопасно на земята. Шайбата
трябва да бъде свързана с почистващо устройство за високо налягане
и може да бъде вмъкната във фунията директно отдолу. Устройство
се състои от накрайници на дюзата с високо
налягане с гъвкави дистанционери, които могат да бъдат вмъкнати
лесно през лопатките и
вентилите на вентилатора. Водното налягане
и насочените надолу
дюзи гарантиратр че
шайбата се движи нагоре независимо.
Водните струи, пръскани около странично монтираните дюзи почистват фунията старателно
по цялата дължина.

Накратко:
● Оптимална хигиена и
подобрена енергийна
ефективност поради
почистването на цялата фуния
● Контрол на салмонелата чрез премахване
на прахта

• Неръждаема стомана
• Регулируема спирачка
• По избор за до 35, 70, 90 или
120 м маркуч
• Включително свързващ маркуч
със система за бързо свързване,
подходяща за почистващи препарати под високо налягане
• Включително държач за маркуч

Копия

1. Дюза с плоска струя като стандартно оборудване, подходящо
за всички цели
2. Роторна дюза, за по-упорита
мръсотия
3. Двойно копие с регулиране на
натиска при постоянно водоподаване
4. Копие с контрол на налягането за почистващи устройства с
контрол на честота
• Индивидуални копия, налични
във всякакъва дължина

Копие за пяна

• За нанасяне на грес и протеинови разтворители
• 2 л контейнер с разтвор
• Регулируема дозиране на препаратите

Копие за почистване
на тръби
DLG сребърен медал 20144
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• За свързване с пистолет за почистване
• Въртяща се дюза за почистване
на тръбите (за почистване на
хранителни системи)
• Фиксирана дюза за почистване
на тръби (за почистване на дренажи)

