Ammattikäyttöisten Kärcher-painepesureiden suuttimet ja suutinkoot
Kärcher-painepesureihin on saatavilla erilaisia suuttimia. Suuttimet ovat konekohtaisia (virtausnopeus l/h) optimipaineen takaamiseksi.
Suutinkoko on merkittynä suuttimiin, oikea suutinkoko löytyy myös laitteen käyttöohjekirjasta sekä se saattaa löytyä myös laitteen tyyppikilvestä.
Pieni heitto suutinkooissa on hyväksyttävää, esim. laitteessa jossa suutinkoko on 043 sopii 045 suutin.
Liian suuri suutinkoko ei tee sopivaa painetta, liian pieni suutinkoko voi taas tehdä vahinkoa laitteelle joten varmistathan suuttimen soveltuvuuden pesuriin.
Vuodesta 2017 alkaen ammattikäyttöiset Kärcher-painepesurit ovat toimitettu uudella EASY!Lock- kiinnitysmekanismilla. EASY!Lock-tuotteissa kierre on nopeampi
kiinniittää ja tiiviste kestävämpi. Vanhat suuttimet poistuvat valmistuksesta, uudet suuttimet (sekä muut tuotteet) saadaan kiinni adaptereilla.

Kolmitoimisuutin

Toimitetaan yleensä kylmävesipesureiden mukana. Suuttimessa valittavina 0° (piste), 25° (viuhka) sekä 40° (matalapaine). Suutinkoko on merkitty suuttimen päähän.

Vanhempi kolmitoimisuutin

EASY!Lock-kolmitoimisuutin

Suutinkoko on merkittynä suuttimen päähän

Voimasuutin

Toimitetaan yleensä kuumavesi- ja isompien kylmävesipesureiden mukana. Normaali suutinkulma 25° , saatavilla myös 0° (piste), 15° (kapea viuhka) sekä 40°
(matalapaine) suuttimia. Suutin kiinnitetään suihkuputkeen suutinhatulla. Suuttimen merkintä 25070 = 25° suutinkoko 70, merkintä 40050 = 40° suutinkoko 050.

Vanha voimasuutin

Vanha suutinhattu

EASY!Lock-voimasuutin
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Rotojetsuutin

Pyörivä pistesuutin joka yhdistää 0-kulmaisen suuttimen lisäpaineen sekä pyörimisestä aiheutuvan työleveyden. Nostaa pesurin painetta n. 50%. Rotojet-suutinta
käytettäessä (sekä muita 0-kulmaisia suuttimia) huomioitava että materiaali kestää suuttimen paineen. Saattaa repiä esim. autonrenkaat rikki ja vahingoittaa auton
maalipintaa mikäli käytetään väärin. Erittäin tehokas vaikeissa työkohteissa. Pikkuroto on hieman halvempi mutta sopii vain pienempiin koneisiin (suutinkoko 035).
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Muut suuttimet

Kolmitoimi-, voima- ja rotojet-suuttimet ovat yleisimmät Kärcher-ammattipesureiden suuttimet. Muitakin suuttimia on saatavilla laitteisiin. Kuumavesipesureissa
voidaan käyttää muutamaa erilaista höyrysuutinta jotka jakavat höyryn tasaisemmin kuin voimasuutin. Portaattomasti säätyviä suuttimia on myös saatavilla.
Putkenaukaisuletkuihin löytyy myös eri tyyppisiä suuttimia jotka eroavat suutinkoot, suuttimen tyypin ja pyörivyyden suhteen.

Mikä suutin minun koneeseeni?

Palvelemme teitä suuttimen valinnassa. Tarkastathan olemassa olevan suutinkoon tai pesurin tyypin ja ota meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai
verkkokauppamme yhteydenottolomakkeella. Myyntitiimimme sekä huoltomme palvelee teitä Kärcher-asioissa yli 30 vuoden kokemuksella.
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