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Bohman BP 93150 HEAVY PRO

m

Nádrž na čistou voduNádrž na čistou vodu

ot./min/ RPM

Napětí Voltage 230
Bohman BP 93150 Heavy ProModel

Technická data / Technical data

Max. tlak Max. pressure 150
Průtok vody Max. water flow l/h630

Přisávání čist.prostředku  Detergent suction

ano / yes
ano / yes

5
3

1450
49

mosaz / brass

ano / yes

bar
V

Typ motoru  Motor type indukční / induction
Písty Pistons keramické / ceramic
Hlava
Hmotnost
Otáčky motoru
Příkon
Délka přívodního kabelu 

Nastavitelný tlak
Manometr
Doba provozu 

Head
Weight
Motor speed
Power
Power cord lenght

Adjustable pressure
Manometer
Working time  

kg

kW

h/den, hours/ day

Profesionální vysokotlaký čisticí stroj s 
regulací tlaku. Maximální provozní tlak 
150 Barů je postačující pro veškeré profe-
sionální aplikace. Mosazná hlava s kera-
mickými písty a indukční motor jsou záru-
kou kvality a životnosti zařízení. Stroj je 
kompletně navržen a vyráběn v EU. 
- robustní konstrukce s velkými koly pro 
snadnou manipulaci
- mosazná hlava
- keramické písty
- indukční motor
- přisávání prostředku při nízkém tlaku
- manometr
- držák příslušenství
- ergonomické madlo
- model na 230 V

Professional high-pressure cleaning 
machine with pressure regulation. The 
maximum operating pressure of 150 bars 
is sufficient for all professional applicati-
ons. Brass head with ceramic pistons and 
induction motor guarantee quality and 
durability of the device. The machine is 
completely designed and manufactured in 
the EU.
- robust construction with large wheels 
for easy handling
- brass head
- ceramic pistons
- induction motor
- detergent suction at low pressure
- manometer
- accessory holder
- Ergonomic handle
- Triplex pump
- Connecting rod system

 Vysoce výkonný
High performace

IPX5-S160°C 140° F

MAX

INDUCTION ROD-CRANK

HRC



Podlahové mycí stroje s chodící obsluhou
Walk behind scrubber dryers
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Standarní příslušenství / standard accessories Bohman BP 93150 HEAVY PRO

VT pistole
Trigger gun

43794

Nastavitelná tryska
Lance with adjustable nozzle

41929

VT hadice 10 metrů
HP reinforced hose 10 m

3960970

Rotační tryska
Rotary lance

40964

Rychlospojka kovová
Click fast kit

40439

VT prodlužovací hadice 15 m
Reinforced extension hose 15 m

40106

Napěňovací nástavec
Foam lance bottle

41552

Sada pro čistění
potrubí 10 m

Pipe jet drain kit 10 m
41588

Volitelné příslušenství / optional accessories Bohman BP 93150 HEAVY PRO

Vodní filtr
Water filter

41593

Sada pro čistění
potrubí 16 m

Pipe jet drain kit 16 m
41693

Sada adaptérů
Adapter kit

41758

Tryska pro nedostupná
místa

Underbody lance kit
41752

Čistič povrchů Patio Deluxe Chem
Patio Deluxe Chem

41687

Nasávací sada
Water suction kit

41592

Sada pro pískování
Sandblasting lance kit

41591

Filtrovaný a kalibrovaný
písek 5 kg

Calibrated and filtered 
sand 5 kg

3207




