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TECHNICKÁ DATA 

DYNAJET 350. MODRÝ VÝKON HELI 

Základní data 

Systém Horko a studenovodní vysokotlaké čističe 

Typ Na podvozku 

Tlaková třída 350 barů (5 075 PSI) 

Maximální průtok 21 l/min (5,56 USgal/min) 

Tlak 

Tlaková třída 350 barů (5 075 PSI) 

Proměnný tlak Ano 

Hydraulika 

Minimální průtok 14 l/min (3,71 USgal/min) 

Maximální průtok 21 l/min (5,56 USgal/min) 

Rychlost otáček čerpadla Max. 1450 ot./min 

Čerpadlo Keramický triplexní píst 

Objem nádržky na vodu 750 l (198 US gal) 

Teplota Max. 95 °C 
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Závitové připojení 

Výstupní port M22x1,5 IT 

Motor 

Typ pohonu Dieselový motor 

Výkon motoru 19 kW (24 k) 

Rychlost motoru Max. 3150 ot./min 

Typ motoru 
Kubota 3-válcový dieselový motor (vodou 

chlazený) 

Přenos síly z motoru na čerpadlo Převodovka 

Spotřeba paliva 3,3 l/h (0,87 US gal/h) (průměr) 

Objem palivové nádrže Cca. 100 l (26,42 US gal) 

Ostatní 

Hmotnost v kg 760,0 

Rozměry (d/š/v) Rozměry 313 x 180 x 182 cm 

Rozměry otevřené (D/Š/V) Rozměry 361 x 180 x 218 cm 

Střední 

Čistá voda, do 40 °C (104 °F), min. 1,8 bar 

(26 PSI) až max. 6 bar (90 PSI) napájecí 

tlak 
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Topný výkon 91 kW (122 k) 

Číslo článku 1713520 

Rozsah dodávky 

Standardní výbava 

zvedací oko, počítadlo provozních hodin, redukce otáček, hlídání tlaku motorového 
oleje, snímač hladiny pro ochranu stroje před chodem nasucho, výkonný dieselový 
motor, teplovodní systém, 25 m přívodní hadice na hadicovém bubnu, výška 50 m- 
tlaková hadice (DN 8), nádrž na vodu 750l s hladinoměrem a monitorováním, návod 
k obsluze, jednoduché ovládání přes displej, třípístové vysokotlaké čerpadlo s 
tvrdokovovými písty, Dieselový hořák na horkou vodu 

Standardní příslušenství 

10 m vysokotlaká hadice na horkou/studenou vodu, vysokotlaká čisticí pistole s 
prodlužovací trubkou (celková délka cca 800 mm), držák trysky a 15° tryska s 
plochým paprskem 

 


