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Agritechnica-näyttelyn painepesuriuutuudet jäivät viime syksynä varsin vähäisiksi. Pesureiden  
perustekniikka pysyy pitkälti samanlaisena, mutta pieniä parannuksia puhdistustekniikkaankin  
tehdään silti vuosittain.

   Matti Turtiainen

Pesureihin lisää tehoa 
ja toiminnallisuutta

Agritechnican painepesuriuutuudet

ã Mobiilimpaa pesutekniikkaa kaipaavan tarpeisiin 
vastaa Meier-Brankenburgin valmistama bensiini-
moottorikäyttöinen kuumavesipesuri. Liikuteltavuu-
desta pitävät huolen isot kumipyörät. Painoa on py-
ritty rajoittamaan alumiinirungolla.

ã Kärcher esitteli kotikentällään eniten uutuuk-
sia. Päivänvalon markkinoilla näki uusi kuumave-
sipesurisarja, HDS. Alle 100-kiloiset ja ulkomitoil-
taan varsin inhimillisen kokoiset pesurit ovat hel-
pompia siirreltäviä kuin edeltäjänsä. Veden lämpö-
tila säätyy pesukohteen tarpeen mukaan välillä 
20–155 astetta.  Pesuainetta voidaan niin ikään 
annostella portaattomasti 0,5 %:sta 6 %:iin. Eko-
logisuutta on ajateltu ns. eco!efficiency-toiminnol-
la, jolla lämpötila asetetaan kytkimellä noin 60 as-
teeseen. Tällä lämpötilalla saavutetaan useimmi-
ten hyvä pesuteho ja energiankulutuksen luvataan 
pienenevän viidenneksellä. Pesurissa on myös au-
tomaattitoiminto letkujen ja putkien huuhteluun 
koneen sammuttamisen jälkeen. HDS-pesurisar-
jassa on kolme tehomallia.

ã

Kärcherin FRV30 on uusi tasopesurimalli. Pe-
suriin on yhdistetty myös imuri, joten pintojen pe-
su ja kuivaus käy kätevästi yhdellä kertaa. Toteu-
tus perustuu uuteen pyörivään pesusuuttimeen, 
joka pesutapahtuman aikana muodostaa tyhjiön 
pesurin kuoren takaosaan. Likainen pesuvesi kul-
keutuu tyhjiöön ja se imetään erillisen suuttimen 
kautta säiliöön tai letkun kautta lattiakaivoon. Pe-
surilla voi siis pestä huolettomasti myös pintoja, 
joissa ei ole viemäröintiä.

ã Kärcher esitteli uuden kiinte-
ästi asennettavan pesurimallis-
ton. HD-mallimerkintää tottele-
via pesureita on kolme perus-
mallia, joista on saatavana yli 
100 versiota tarpeen mukaan.  
Maksimipaine on 180 baria ja 
tuotto parhaimmillaan jopa  
1300 litraa tunnissa.

Meiltä saat moottorisahojen
lisäksi sekä kylmiä että kuumia 
PESUTYKKEJÄ ammattikäyttöön!

Myynti - palvelu - huolto:    www.moottorisaha. 

Tarjous

2490,-

RE 361
Kestävällä matalakierrosmoottorilla pitkään ja 
vaativaan käyttöön. STIHL Professional kah-
vasto, vedenpaineen ja -määrän säädin.
20-180 bar , 1080 l/h, 66 kg, 400 V

RE 281 PLUS RE 471 PLUS
20-160 bar, 760 l/h

Tarjous

1150,-

RE 581 PLUS & RE 661 PLUS
Kuumavesipesurit matalakierrosmoottorilla,
messinkinen pumppupesällä, integroidulla
letkukella, STIHLProfessional kahvastolla
yms. ammattilaisen vakiovarusteilla!
25-160 bar  25-170 bar
710 l/h   860 l/h
143 kg   185 kg
400 V   400 V
62 kW (lämpöteho) 86 kW (lämpöteho)

20-180 bar, 1300 l/h
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