
Korkeapainepesurit

Tutustu huolellisesti 

ohjeisiin ennen koneen 

käyttöönottoa!



Tekniset tiedot

Työpaine portaaton säätö

Max.sallittu ylipaine

veden virtaus nimellispain-
eella

Suuttimen koko(kapea)

Vesisäiliön tilavuus

Max lämpötila suoraimussa
(suoraimu mahdollisuus)

Suoraimukorkeus
Letkukelalla
Teräskudosletku
Sähköliitäntä

Moottorin kierrosluku
Liitäntäteho:otto
Liitäntäteho: anto

Paino, lisävarusteet, tyhjä 
Mitat

TILAUSNUMERO



   Kuvaus:

1. vesiliitäntä suodattimella
2. vesisäiliön suojakotelo
3. Korkeapainepumput
4. painemittari
5. vapaakiertoventtiili
6. turvakytkin
7. käynnistys
8. korkeapaineletku
9. rosterinen suihkuputki laakasuuttimella



Veden virtaus koneelle on oltava syöttöpaineeltaan 2-8 bar. 2 virtausläppää tasaavat 
veden sisääntuloa. Vesi imetään sen jälkeen kahdelle korkeapainepumpulle, jonka jäl-
keen se on käytettävissä halutulla paineella. 

Kone toimii vain jos turvakytkintä painetaan. Kytkintä painettaessa pistooli avautuu. 
Neste imeytyy suuttimelle. Työpaine kasvaa ja nopeasti saavuttaa halutun paineen. Kun 
kytkin vapautetaan, veden virtaus loppuu ja pistooli sulkeutuu. Painemittarin on tällöin 
oltava 0 asennossa. 

HUOM: Korjaukset ja huollot saa tehdä vain asiantunteva huoltohenkilö.  Käytä vain 
alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita, näin takaat koneen toimivuuden. 

Yleensä kun konetta jatkuvasti laitetaan päälle ja pois, se kuluttaa koneen elektronisia 
osia ja aiheuttaa tarpeetonta kulumista moottorin osissa. Siksi Kränzle on uudistanut 
moottoriaan ja se kytkeytyy valmiustilaan 30s päästä pistoolin sammuttamisesta, kun 
pistoolia painetaan uudelleen kone käynnistyy.

Jos pistoolia ei käytetä 20 minuuttiin kone sammuttaa itsensä. Pääkatkaisijasta 
kääntäminen käynnistää koneen uudelleen.

Käytä koneen kanssa aina tarvittavia suojavarusteita! Koneen veden lämpötila on jopa 
60 astetta, joten valmistaja kehoittaa suojakäsineiden käyttöön.  

Korkeapaineen vuoksi vesisuihkua ei koskaan saa suunnata kohtisuoraan pestävälle 
pinnalle, ei kohti ihmisiä, eläimiä tai muuta vahingoittuvaa materiaalia kohti. 

Konetta ei saa käyttää tiloissa joissa on syttyvää materiaalia tai jossa on räjähdysvaara.

Koneeseen ei saa koskaan imeä liuottimia, bensaa, öljyä tai muuta vahingollista ainetta. 
Tarkista koneen maahantuojalta suositeltavat pesuaineet. 

Koneen käyttö:



Kone on varustettu korkeajännitekaapelilla.

JARRUT

Jarru päällä          Jarru pois päältä

Sähköliitäntä

Sähköpistoke on kytkettävä määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan 
jossa on maadoitusjohtuliitäntä ja FI-vuotovirta-suojakatkaisija 30 mA. Pisto-
rasia tulee olla varustettu 32A sulakkeella. Käytettäessä jatkokaapelia siinä 
tulee olla suojamaadoitusjohdin, joka on määräysten mukaisesti kytketty pis-
tokeliitäntöihin. Jatkokaapelin johdinhalkaisijan pitää olla vähintään 2,5 mm2. 
Pistokeliitäntöjen tulee olla roiskevesisuojattuja. Kaapelin liitoskohtien ei tule 
olla märällä lattialla. Jos jatkokaapeli on pidempi kuin 10m, sen vähimmäis-
läpimitan on oltava 4,0mm2. Johtokelaa käytettäessä johto on aina kelattava 
sisään. 

Vesiliitäntä

Noudata paikallisen vesilaitoksen määräyksiä. EN 61 770- normien mukaan 
painepesuria ei saa kytkeä suoraan vesiverkkoon. Lyhytaikainen kytkeminen 
verkkoon on sallittu DVGW:n mukaan kun vesiliitäntään asennetaan venttiili, 
joka estää veden takaisinvirtauksen verkkoon. Kränzle tilausnumero: K 41061 
4 . Myös välillinen liitos verkkoon on sallittu kun käytetään esim. säiliötä joka 
on varustettu uimuriventtiilillä.( EN 61 770)
Suora liitäntä on sallittu verkkoon jonka vesi ei ole juomakelpoista.



KÄYTTÖÖNOTTO

1. Yhdistä korkeapaineletku pistooliin
2. Yhdistä oikenlaiseen vedentuloon
3. Liitä sähköverkkoon
4. Laita kone päälle jaloita työskentely
5. Kun olet lopettanut työskentelyn, käännä virtakatkaisija 0 asentoon ja suihkuta 
pistoolista ylimääräinen vesi/paine pois. 
6. Rullaa letku kelalle / säilytykseen.
7. Käytä vain puhdasta vettä! Suojaa korroosiolta.

Tarkista öljyn määrä molemmista pumpuista.

Tarkista riittävä vedensaanti, juoksuta mitta-asteikolla varustettuun ämpäriin vettä 
puolen minuutin ajan ja tarkista että vedensaanti on jatkuvaa. Veden puutteesta syn-
tyy kavitaatio, jota ei yleensä huomata tai se huomataan liian myöhään ja pumppu 
rikkoontuu.



Käytettäessä ensimmäistä kertaa tai tauon jälkeen 
koneen jälkimmäiseen pumppuun 2. on saattanut 
muodostua ilmatasku. 
Avaa tarkistusventtiili ja poista tulppa.
Aseta astia aukon alle ja käynnistä toistuvasti 5s. 
ajaksi kunnes ilma poistuu. 

Konetta siirrettäessä aseta jalkasi koneen takana olevalle kiskolle ja paina konet-
ta taaksepäin.

Koneen sammutus

1.  Kytke kone pois päältä, aseta katkaisija “0” asentoon.
2.  Sulje vesiliitäntä
3.  Suihkuta vesipistooli ja letku tyhjäksi ja aseta turvakytkin päälle pistoolin 
     kahvasta
4.  Irroita pistooli letkusta.
5.  Talvisin: Säilytä kone yli 0 asteisessa tilassa.
6. Puhdista vesisuodatin

TURVAKYTKIN













PUMPPU 2.



















Älä suuntaa suihkua koskaan vasten ihmisiä tai eläimiä. 

Älä vahnigoita virtajohtoa tai korjaa vahingoittunutta johtoa itse.

Älä vedä sotkeutunutta letkua väkisin suoraksi. Älä myöskään vedä
letkua terävien kohteiden yli tai sivuitse.

Älä anna lasten käyttää painepesuria.

Älä suuntaa suihkua koneeseen!

Älä suuntaa suihkua sähköpistorasioihin.



TAKUU:

Takuu koskee vain valmistusvirhettä tai materiaalivirhettä. Normaali kuluminen ei 
kuuluu takuun piiriin. 

Konetta on käytettävä käyttöohjeen mukaisesti. Käyttöohje on takuuehtojen osa. 

Yksityiskäytössä takuuaika on 24kk teollisuuskäytössä 12kk. 

Takuutapauksessa käänny lähimmän myyjän tai lähimmän valtuutetun myyjän 
puoleen, jotka löydät internetistä osoitteesta www.tooltechnic.fi
Muista säilyttää ostokuitti huolellisesti!

Takuu raukeaa jos laitetta muutetaan tai käytetään liian kuumassa lämpötilassa, li-
ian suurella kierrosluvulla, alijännitekäytössä, liian pienellä vesimäärällä tai likaisella 
vedellä. 

Painemittari, suutin, venttiilit, tiivisterenkaat, suurpaineletku ja suihkulaite ovat kulu-
via osia, jotka eivät kuulu takuuseen. 
Tarkista öljymäärä käytön jälkeen. 
Ensimmäinen öljynvaihto tulisi suorittaa noin 50 käyttötunnin jälkeen. Tämän 
jälkeen vauhtoväli on noin vuosi tai 1000 käyttötuntia. Jos öljy muuttuu harnaaksi 
tai valkoiseksi, tulisi öljy vaihtaa samantien.

Avaa öljyproppu koneen alta, molemmissa moottoreissa omansa.
Käännä kone takaisin pyörilleen öljyn valuttamiseksi pois. 
Jäteöljy tulee kerätä ja hävittää säädösten mukaisesti ongelma-
jätteenä.
Uutta öljyä 1,0l-
Öljy: 10/W60 SAE semisynteettinen moottoriöljy

Suodattimien puhdistus

Vesisäiliössä, ennen letkua on vedensuodatin.
Se estää lian ja roskien imeytymisen putkeen. Tarkista suodatin joka kerran kun 
vaihdat öljyn. 
Tarkistaaksesi suodattimen, irroita liitännät koneen
pohjasta ja irroita ne. Sisällä pitkänmalliset suodat-
timet jotka ovat irroitettavissa. Puhdista suodattimet ja 
laita takaisin. 

 

Kuva koneen pohjasta



Täten todistamme että kone:

Teknisen aineiston omistaja:

Vastaavat rakenteeltaan seuraavia pesureita
koskevia direktiivejä ja niiden muutoksia:

Äänen taso , mitattu:
Äänen tehotaso, taattu:

Sovelletut spesifikaatiot ja standardit:

EY- vaatimustenmukaisuusvaatimus






