
PRODUKTOVÝ LIST
Vysokotlakový čistič s klietkovým rámom HD 6/15 M Cage

Prínosy pre zákazníka

 Robustný rám s oceľovou klietkou chráni
čerpadlo aj pri ťažkých úlohách a v 
nepriaznivých podmienkach

 Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s 
mosadznou hlavou valcov

 Veľký filter na prívode vody chráni 
čerpadlo

 Systém automatickej dekompresie tlaku 
na ochranu vysokotlakových komponentov

 Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej 
skrinke

 Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu 
prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Nová verzia Cage z modulovej rady strednej

triedy VT čističov, kombinuje výhody tejto 

rady s dodatočnou robustnosťou. Najmä pre 

zákazníkov s častou dopravou (napr. 

poskytovatelia čistiacich služieb, verejné

služby alebo stavbári) ponúka verzia Cage 

väčšiu bezpečnosť.

Uvedenie na trh

Január 2019

HD 6/15 M Cage Štandardné
príslušenstvo

Pištoľ EASY!Force

(4.118-005)

Rotačný, antikórový, pracovný 

nadstavec, 840 mm 
(4.112-006)

VT hadica, 10 m, ID 6 

(6.110-035)

Power tryska 033

(2.113-063)

Objednávacie číslo

HD 6/15 M Cage 1.150-960

Technické údaje

 Zdroj napájania 230 V/ 1 ~/ 50 Hz

 Prietok vody                                    560 l/h

 Pracovný tlak                 150 bar / 15 Mpa

 Max. tlak                     225 bar / 22,5 Mpa

 Príkon                                            3.1 kW

 Max. teplota 60 C

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 36 kg

 Rozmery (dxšxv) 460 x 420 x 970 mm

https://www.ibrein.sk/produkty/produkty-pre-profesionalov-


PRODUKTOVÝ LIST
Vysokotlakový čistič s klietkovým rámom HD 6/16-4 M Cage

Prínosy pre zákazníka

 Robustný rám s oceľovou klietkou chráni
čerpadlo aj pri ťažkých úlohách a v 
nepriaznivých podmienkach

 Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s 
mosadznou hlavou valcov

 Veľký filter na prívode vody chráni 
čerpadlo

 Systém automatickej dekompresie tlaku 
na ochranu vysokotlakových komponentov

 Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej 
skrinke

 Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu 
prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Nová verzia Cage z modulovej rady strednej

triedy VT čističov, kombinuje výhody tejto 

rady s dodatočnou robustnosťou. Najmä pre 

zákazníkov s častou dopravou (napr. 

poskytovatelia čistiacich služieb, verejné

služby alebo stavbári) ponúka verzia Cage 

väčšiu bezpečnosť.

Uvedenie na trh

Január 2019

HD 6/16-4 M Cage Štandardné
príslušenstvo

Pištoľ EASY!Force

(4.118-005)

Rotačný, antikórový, pracovný 

nadstavec, 840 mm 
(4.112-006)

VT hadica, 10 m, ID 6 

(6.110-035)

Power tryska 033

(2.113-063)

Objednávacie číslo

HD 6/16-4 M Cage 1.524-940

Technické údaje

 Zdroj napájania 230 V/ 1 ~/ 50 Hz

 Prietok vody                                     600 l/h

 Pracovný tlak                   160 bar / 16 Mpa

 Max. tlak                          240 bar / 24 Mpa

 Príkon                                              3.4 kW

 Max. teplota 60°C

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 44 kg

 Rozmery (dxšxv) 460 x 420 x 970 mm



PRODUKTOVÝ LIST
Vysokotlakový čistič s klietkovým rámom HD 7/14-4 M Cage

Prínosy pre zákazníka

 Robustný rám s oceľovou klietkou chráni
čerpadlo aj pri ťažkých úlohách a v 
nepriaznivých podmienkach

 Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s 
mosadznou hlavou valcov

 Veľký filter na prívode vody chráni 
čerpadlo

 Systém automatickej dekompresie tlaku 
na ochranu vysokotlakových komponentov

 Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej 
skrinke

 Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu 
prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Nová verzia Cage z modulovej rady strednej

triedy VT čističov, kombinuje výhody tejto 

rady s dodatočnou robustnosťou. Najmä pre 

zákazníkov s častou dopravou (napr. 

poskytovatelia čistiacich služieb, verejné

služby alebo stavbári) ponúka verzia Cage 

väčšiu bezpečnosť.

Uvedenie na trh

Január 2019

HD 7/14-4 M Cage Štandardné
príslušenstvo

Pištoľ EASY!Force

(4.118-005)

Rotačný, antikórový, pracovný 

nadstavec, 840 mm 
(4.112-006)

VT hadica, 10 m, ID 6 

(6.110-035)

Power tryska 033

(2.113-063)

Objednávacie číslo

HD 7/14-4 M Cage 1.524-942

Technické údaje

 Zdroj napájania 230 V/ 1 ~/ 50 Hz

 Prietok vody                                     700 l/h

 Pracovný tlak                   140 bar / 14 Mpa

 Max. tlak                          210 bar / 21 Mpa

 Príkon                                              3.4 kW

 Max. teplota 60°C

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 44 kg

 Rozmery (dxšxv) 460 x 420 x 970 mm



PRODUKTOVÝ LIST
Vysokotlakový čistič s klietkovým rámom HD 7/17 M Cage

Prínosy pre zákazníka

 Robustný rám s oceľovou klietkou chráni
čerpadlo aj pri ťažkých úlohách a v 
nepriaznivých podmienkach

 Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s 
mosadznou hlavou valcov

 Veľký filter na prívode vody chráni 
čerpadlo

 Systém automatickej dekompresie tlaku 
na ochranu vysokotlakových komponentov

 Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej 
skrinke

 Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu 
prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Nová verzia Cage z modulovej rady strednej

triedy VT čističov, kombinuje výhody tejto 

rady s dodatočnou robustnosťou. Najmä pre 

zákazníkov s častou dopravou (napr. 

poskytovatelia čistiacich služieb, verejné

služby alebo stavbári) ponúka verzia Cage 

väčšiu bezpečnosť.

Uvedenie na trh

Január 2019

HD 7/17 M Cage Štandardné
príslušenstvo

Pištoľ EASY!Force

(4.118-005)

Rotačný, antikórový, pracovný 

nadstavec, 840 mm 
(4.112-006)

VT hadica, 10 m, ID 6 

(6.110-035)

Power tryska 033

(2.113-063)

Objednávacie číslo

HD 7/17 M Cage 1.151-960

Technické údaje

 Zdroj napájania              400 V/ 3 ~/ 50 Hz

 Prietok vody                                     700 l/h

 Pracovný tlak                   170 bar / 17 Mpa

 Max. tlak                       255 bar / 25,5 Mpa

 Príkon                                              4.2 kW

 Max. teplota 60°C

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 38 kg

 Rozmery (dxšxv) 460 x 420 x 970 mm



PRODUKTOVÝ LIST
Vysokotlakový čistič s klietkovým rámom HD 7/19-4 M Cage

Prínosy pre zákazníka

 Robustný rám s oceľovou klietkou chráni
čerpadlo aj pri ťažkých úlohách a v 
nepriaznivých podmienkach

 Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s 
mosadznou hlavou valcov

 Veľký filter na prívode vody chráni 
čerpadlo

 Systém automatickej dekompresie tlaku 
na ochranu vysokotlakových komponentov

 Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej 
skrinke

 Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu 
prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Nová verzia Cage z modulovej rady strednej

triedy VT čističov, kombinuje výhody tejto 

rady s dodatočnou robustnosťou. Najmä pre 

zákazníkov s častou dopravou (napr. 

poskytovatelia čistiacich služieb, verejné

služby alebo stavbári) ponúka verzia Cage 

väčšiu bezpečnosť.

Uvedenie na trh

Január 2019

HD 7/16-4 M Cage

Objednávacie číslo

HD 7/16-4 M Cage 1.524-960

Technické údaje

 Zdroj napájania 400 V/ 3 ~/ 50 Hz

 Prietok vody                            350 - 700 l/h

 Pracovný tlak         30–160 bar / 3–16 Mpa

 Max. tlak                          240 bar / 24 Mpa

 Príkon                                              4.2 kW

 Max. teplota 60°C

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 46 kg

 Rozmery (dxšxv) 460 x 420 x 970 mm

Štandardné
príslušenstvo

Pištoľ EASY!Force

(4.118-005)

Servo Control (4.118-007)

Rotačný, antikórový, pracovný 
nadstavec, 840 mm 
(4.112-006)

VT hadica, 10 m, ID 6 
(6.110-035)

Power tryska 042
(2.113-007)



PRODUKTOVÝ LIST
Vysokotlakový čistič s klietkovým rámom HD 8/18-4 M Cage

Prínosy pre zákazníka

 Robustný rám s oceľovou klietkou chráni
čerpadlo aj pri ťažkých úlohách a v 
nepriaznivých podmienkach

 Spoľahlivé 3-piestové axiálne čerpadlo s 
mosadznou hlavou valcov

 Veľký filter na prívode vody chráni 
čerpadlo

 Systém automatickej dekompresie tlaku 
na ochranu vysokotlakových komponentov

 Ľahký prístup k čerpadlu a elektrickej 
skrinke

 Navrhnutý pre vertikálnu a horizontálnu 
prevádzku pre maximálnu flexibilitu

Stručne o výrobku

Nová verzia Cage z modulovej rady strednej

triedy VT čističov, kombinuje výhody tejto 

rady s dodatočnou robustnosťou. Najmä pre 

zákazníkov s častou dopravou (napr. 

poskytovatelia čistiacich služieb, verejné

služby alebo stavbári) ponúka verzia Cage 

väčšiu bezpečnosť.

Uvedenie na trh

Január 2019

HD 8/18-4 M Cage

Objednávacie číslo

HD 8/18-4 M Cage 1.524-981

Technické údaje

 Zdroj napájania 400 V/ 3 ~/ 50 Hz

 Prietok vody                            380 - 760 l/h

 Pracovný tlak         30–180 bar / 3–18 MPa

 Max. tlak                          270 bar / 27 Mpa

 Príkon                                              4.6 kW

 Max. teplota 60°C

 Hmotnosť (bez príslušenstva) 47 kg

 Rozmery (dxšxv) 460 x 420 x 970 mm

Štandardné
príslušenstvo

Pištoľ EASY!Force

(4.118-005)

Servo Control (4.118-007)

Rotačný, antikórový, pracovný 
nadstavec, 840 mm 
(4.112-006)

VT hadica, 10 m, ID 6 
(6.110-035)

Power tryska 042
(2.113-007)


