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Linia Półprofesjonalna
Urządzenia Wysokociśnieniowe Zimnowodne

Pompa o aluminiowej obudowie z trzema stalowymi tłokami 
i wbudowanym zaworem by-pass
Wbudowany zbiornik na detergent do bezpośredniego 
poboru płynu
Uchwyt na lancę z pistoletem (gotowa do użycia)
System Auto-Stop
Pistolet wysokociśnieniowy z wskaźnikiem ciśnienia

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy
Lanca wysokociśnieniowa z regulacją strumienia 
rozdmuchującego oraz regulacją ciśnienia
Wąż wysokociśnieniowy o długości 8 metrów
Turbo lanca

Pompa o aluminiowej obudowie z trzema tłokami wykonanymi z 
bardzo wytrzymałej stali i wbudowanym zaworem by-pass
Płyta drgająca o regulowanym kącie
Wbudowany zbiornik na detergent do bezpośredniego 
poboru płynu
Zawór łatwego startu
System Auto-Stop
Bęben z wężem
Pistolet wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem ciśnienia

Produkt NIAGARA to nowy wymiar czyszczenia powierzchni na 
zewnątrz przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego. Urządzenie 
posiada specjalnie opracowany patent, którym jest pompa 
posiadająca regulację dostawy wody. Urządzenie jest w stanie 
wytworzyć ciśnienie wody równe 145 bar lub wysoki współczynnik 
przepływu wody równy 900 l/h z silnym strumieniem wody.

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

RPM

Ciśnienie mycia 
równoważnego

Przepływ wody l/h

Silnik kW

Zasilanie

FOX (8.074.0007)

145

2800

200

480

2,4

230V  50Hz

Niagara (8.070.0006)

145

2800

-

480 - 900

2,4

230V  50Hz

FOX  NIAGARA  
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Linia Półprofesjonalna
Urządzenia Wysokociśnieniowe Gorącowodne

Kappa A (8.052.0803)

145

2800

450

2,3

230V  50Hz

90

Kaiman (8.619.0608)

150

2800

570

3

230V  50Hz

90

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

RPM

Przepływ wody l/h

Silnik kW

Zasilanie

Max temp. °C

Kappa A  Kaiman  

Regulacja palnika, zoptymalizowane spalanie
Podwójny silnik (pompa i palnik)
Pompa axialna o aluminiowej obudowie z trzema tłokami 
wykonanymi z bardzo wytrzymałej stali i wbudowanym 
zaworem by-pass
Pionowy palnik o termicznie wytrzymałej, stalowej cewce
Zawór bezpieczeństwa
Automatyczna regulacja temperatury
Ergonomiczny uchwyt razem ze zbiornikiem na detergent i 
uchwytem na akcesoria
System Auto-Stop
Bezpośredni pobór detergentu z wbudowanego zbiornika
Kabel zasilający z wtyczką

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy
Lanca wysokociśnieniowa z regulacją strumienia rozdmuchującego 
oraz regulacją ciśnienia
Wąż wysokociśnieniowy o długości 8 metrów

Pompa axialna o obudowie wykonanej z brązu z trzema tłokami 
wykonanymi z bardzo wytrzymałej stali i wbudowanym 
zaworem by-pass
Podwójny silnik (pompa i palnik)
Pionowy palnik o wytrzymałej temperaturowo stalowej cewce
Wskaźnik regulacji temperatury
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia
System Auto-Stop
Wbudowany zbiornik na detergent do bezpośredniego 
poboru płynu
Kabel zasilający z wtyczką

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy
Lanca wysokociśnieniowa z regulacją strumienia 
rozdmuchującego oraz regulacją ciśnienia
Wąż wysokociśnieniowy o długości 8 metrów
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Danox XP

Czterobiegunowy silnik elektryczny (1450 
RPM) z zabezpieczeniem termicznym 
Pompa linearna o obudowie wykonanej z 
brązu z trzema ceramicznymi tłokami 
i wbudowanym zaworem by-pass
Zawory zasysające i dopływowe wykonane 
ze stali nierdzewnej
Ochrona termiczna by-pass z zaworem 
bezpieczeństwa
Zawór bezpieczeństwa przy nadciśnieniu
Zintegrowany zasys detergentu 
z zewnętrzną sondą ssącą
Kabel zasilający o długości 5 metrów
Regulator ciśnienia
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia
Wytrzymała stalowa rama

Są to najlepsze profesjonalne urządzenia 
myjące przygotowane do pracy ciągłej w 
trudnych i bardzo trudnych warunkach z 
pompą wykonaną 
w technice ceramicznej.

Linia Profesjonalna
Urządzenia Wysokociśnieniowe Zimnowodne

Czterobiegunowy silnik elektryczny (1450 
RPM) z zabezpieczeniem termicznym i 
chłodzeniem wodnym
Pompa axialna o obudowie wykonanej 
z brązu z trzema ceramicznymi tłokami 
i wbudowanym zaworem by-pass
Wymienna oprawa
Zawory zasysające i dopływowe wykonane 
ze stali nierdzewnej
System Auto-Stop (opóźnione wyłączenie 
się urządzenia)
Regulowany zasys wosku/detergentu 
z podwójnym, wbudowanym 
zbiornikiem
Kabel zasilający o długości 5 metrów
Regulator ciśnienia
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką 
obrotową
Lanca wysokociśnieniowa wytwarzająca 
strumień rozdmuchujący
Wąż wysokociśnieniowy o długości 
10 metrów

Opcjonalnie:
Bęben na wąż kod artykułu 6.608.0011

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Silnik kW

RPM

Zasilanie

Kod artykułu

Artic XP

Pompa axialna o obudowie wykonanej 
z brązu z trzema ceramicznymi tłokami 
i wbudowanym zaworem by-pass
Zawory zasysające i dopływowe wykonane 
ze stali nierdzewnej
System Auto-Stop
Bezpośredni pobór detergentu 
z wbudowanego zbiornika
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia
Regulator ciśnienia
Urządzenie wyposażone w kółka, 
ergonomiczną rączkę oraz bęben na wąż
Kabel zasilający o długości 5 metrów

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką 
obrotową
Lanca wysokociśnieniowa wytwarzająca 
strumień rozdmuchujący
Wąż wysokociśnieniowy o długości 
10 metrów

Pacific LP

Pacific 1211 LP

8.657.0607

30 ÷ 120

320 ÷ 660

3

1450

230 V ~ 50Hz

Pacific 1515 LP

8.657.0604

30 ÷ 150

450 ÷ 900

5

1450

400V ~ 50Hz

Pacific 2015 LP

8.657.0605

30 ÷ 200

450 ÷ 900

7

1450

400V ~ 50Hz

Artic 1211 XP

8.613.0012

50 ÷ 120

660

3.3

2800

230V ~ 50Hz

Danox 180

-

180

11

4

1450

400V ~ 50Hz

Danox 210

-

210

13

5.5

1450

400V ~ 50Hz

Danox 245

-

245

15

7.5

1450

400V ~ 50Hz
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Linia Profesjonalna
Urządzenia Wysokociśnieniowe Zimnowodne - Spalinowe
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Explorer LP
    
Czterobiegunowy silnik elektryczny (1450 
RPM)z zabezpieczeniem termicznym
Pompa linearna o obudowie wykonanej z 
brązu z trzema ceramicznymi tłokami i 
wbudowanym zaworem by-pass
Zawory zasysające i dopływowe wykonane 
ze stali nierdzewnej
Ochrona termiczna by-pass z zaworem 
bezpieczeństwa
Zawór bezpieczeństwa przy nadciśnieniu
Zintegrowany zasys detergentu z 
zewnętrzną sondą ssącą
Kabel zasilający o długości 5 metrów
Regulator ciśnienia
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia
Wytrzymała stalowa rama

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką 
obrotową
Lanca wysokociśnieniowa wytwarzająca 
strumień rozdmuchujący
Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 
metrów

Opcjonalnie:
Bęben na wąż kod artykułu 6.608.0017

Clark 5 H

Pompa axialna o obudowie wykonanej z 
brązu z trzema ceramicznymi tłokami i 
wbudowanym zaworem by-pass
Zawory zasysające i dopływowe wykonane 
ze stali nierdzewnej
Silnik Hondy GC 160 o mocy 5KM pracujący 
na benzynie bezołowiowej
Zintegrowany zasys detergentu z 
zewnętrzną sondą ssącą
Regulator ciśnienia
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką 
obrotową
Lanca wysokociśnieniowa wytwarzająca 
strumień rozdmuchujący
Wąż wysokociśnieniowy o długości 8 
metrów

Opcjonalnie:
Bęben na wąż kod artykułu 6.608.0011

Clark 11/13 H

Pompa axialna o obudowie wykonanej z 
brązu z trzema ceramicznymi tłokami i 
wbudowanym zaworem by-pass
Zawory zasysające i dopływowe wykonane 
ze stali nierdzewnej
Silnik Hondy GX o mocy 11KM i 13KM 
pracujący na benzynie bezołowiowej
Zintegrowany zasys detergentu z zewnętrzną 
sondą ssącą
Regulator ciśnienia 
Regulator obrotów silnika 13H
Reduktor obrotów między pompą a 
silnikiem 13H
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką 
obrotową
Lanca wysokociśnieniowa wytwarzająca 
strumień rozdmuchujący
Wąż wysokociśnieniowy o długości 8 
metrów

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Silnik kW

RPM

Zasilanie

Kod artykułu

Explorer 2015 LP

8.654.0020

30 ÷ 200 

450 ÷ 900

7

1450

400V ~ 50Hz

Explorer 2021 LP

8.654.0046

30 ÷ 180

630 ÷ 1260

9.4

1450

400V ~ 50Hz

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Typ silnika

Moc silnika KM

Kod artykułu

Clark 5 H

8.601.0108

30 ÷ 160

570

Honda GC 160

5

Clark 11 H

8.601.0132

30 ÷ 200

960

Honda GX 340

11

Clark 13 H

8.601.0064

30 ÷ 250 

1020

Honda GX 390

13



Linia Profesjonalna
Urządzenia Wysokociśnieniowe Gorącowodne - Spalinowe

Clark Hot 5 

Niezależne urządzenie gorąco-wodne
Silnik Honda GC 160 z ręcznym startem
Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna pompa 
axialna z regulatorem ciśnienia
Zawory ssące i doprowadzające
Temperaturowy zawór bezpieczeństwa na 
linii by-pass
Maksymalna temperatura wody doprowa-
dzanej 40°C
Bezpośredni napęd motoru pompy
Pomocniczy wytrzymały alternator 
o napędzie paskowym
Automatyczny regulator silnika RPM
Możliwość zasysanie preparatu 
z zewenątrz - inżektor
Ciśnieniomierz glicerynowy
Zbiornik diesel 10 l
Wytrzymała stalowa rama

Standardowe wyposażenie:
Pistolet ciśnieniowy z obrotową szybko-
złączką
Lanca wysokociśnieniowa z wentylowaną 
dyszą
Wąż wysokociśnieniowy 8 m

Opcjonalnie:
Zbiornik na środek odkamieniający (środek 
chemiczny pod wysokim ciśnieniem)

Clark Hot 17

Niezależna jednostka gorąco-wodna ze 
zintegrowanym generatorem elektrycznym i 
maksymalnym poborem 1,5kW z gniazdka 
• 17 konny, dwu cylindrowy silnik diesla 
firmy Lombardini chłodzony wodą z diodą 
wskazującą pracę silnika oraz automaty-
cznym odcięciem zasilania • Pompa linearna 
o obudowie wykonanej z brązu z trzema 
ceramicznymi tłokami i umieszczonym 
zewnętrznie zaworem by-pass • Zawory 
zasysające i dopływowe wykonane ze stali 
nierdzewnej
Wpływ wody o maksymalnej temperaturze 
40°C • Pompa napędzana pasem (1450 RPM) 
• Automatyczny regulator obrotów silnika 
• Manualna kontrola mocy • Luźny wylot
 by-pass • Regulator ciśnienia • Glicerynowy 
wskaźnik ciśnienia • Regulator wskaźnika 
przepływu • Unikalny zbiornik na ropę dla 
silnika oraz palnika • Wytrzymała stalowa 
rama

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką 
obrotową
Lanca wysokociśnieniowa wytwarzająca 
strumień rozdmuchujący
Wąż wysokociśnieniowy o długości 
10 metrów

Opcjonalnie:
Stalowa osłona dźwiękoszczelna kod artykułu 
6.608.0015

Clark Hot 10

Niezależna jednostka gorąco-wodna
Elektryczny start silnika z pełną elektryczną 
kontrolą funkcji silnika • Silnik Diesla 15LD 400 
Lombardini chłodzony powietrzem • Pompa 
linearna w obudowie z brązu z trzema 
ceramicznymi tłokami i zewnętrznym zaworem 
by-pass • Zawory zasysające i dopływowe ze 
stali nierdzewnej • Termalny zawór bezpie-
czeństwa na linii by-pass • Wpływ wody 
o maksymalnej temperaturze 40°C • Skrzynia 
biegów umieszczona pomiędzy pompą 
a silnikiem • Wytrzymały alternator napędzany 
przez pomocniczy pas • Automatyczny regulator 
obrotów silnika • Zintegrowany zasys 
detergentu z zewnętrzną sondą ssącą 
Regulator ciśnienia • Glicerynowy wskaźnik 
ciśnienia • Unikalny zbiornik na ropę dla silnika 
oraz palnika • Wytrzymała stalowa rama

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką 
obrotową
Lanca wysokociśnieniowa wytwarzająca 
strumień rozdmuchujący
Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 metrów

Opcjonalnie:
Zbiornik na środek odkamieniający ze stali 
nierdzewnej (do środków chemicznych pod 
ciśnieniem)
Stalowa osłona dźwiękoszczelna
Kółka i rączki ze stali (po zainstalowaniu 
otrzymujemy wózek)

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Max. temp. wody °C

Obroty pompy

Typ silnika

Moc silnika kW

Kod artykułu

Clark Hot 5

8.601.0113

30 ÷ 100(130 max)

300 ÷ 600

40 ÷ 90

regulator

Honda GC 160l

5

Clark Hot 10

8.601.0109

30 ÷ 170

1020

30 ÷ 140 - para

1650

Lombardini diesel

10

Clark Hot 17

8.601.0058

30 ÷ 200 

1320

30 ÷ 140 - para

1600

Lombardini diesel 17

230V-1.5
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Linia Profesjonalna
Urządzenia Wysokociśnieniowe Gorącowodne

Sundek 5
   
Czterobiegunowy silnik elektryczny (1450 RPM) z zabezpieczeniem 
termicznym (Sundek5 31Y-55Y-75Y) 
Chłodzenie wodą (Sundek5 55Y-75Y) 
Pompa linearna o obudowie wykonanej z brązu z trzema ceramicznymi 
tłokami i umieszczonym zewnętrznie zaworem by-pass 
Pionowy palnik o wytrzymałej temperaturowo stalowej cewce
Zawory zasysające i dopływowe wykonane ze stali nierdzewnej 
Wskaźnik regulacji temperatury 
Glicerynowy wskaźnik ciśnienia 
System Auto-Stop (opóźnione wyłączenie się urządzenia) 
Zbiornik opadowy (Sundek5 55Y-75Y) 
Obrotowe mocowanie węża/pistoletu 
Regulowany dopływ detergentu 
z wbudowanym zbiornikiem do pośredniego zasysu 
Pomocniczy silnik dla powietrznego chłodzenia palnika 
(Sundek5 31Y-55Y-75Y)
Dwudrożna pompa paliwowa 
Kontrolka niskiego poziomu paliwa 
Ergonomiczna rączka i osłony odporne na uderzenia 
Uchwyt na akcesoria 
Kabel zasilający o długości 5 metrów

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką obrotową • Wąż 
wysokociśnieniowy o długości 10 metrów • Lanca wysokociśnieniowa z 
regulacją wysokiego/niskiego ciśnienia • Szybkie mocowanie wlotu 
wykonane z brązu • Dysza wysokociśnieniowa • Szybkie mocowanie 
wylotu węża

Sundek5 30

8.620.0606

30 ÷ 120 

330 ÷ 660

140 - para

3,2

2800

230V   50 Hz

Dane techniczne:

Kod artykułu

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Max temp. wody °C 

Silnik kW

RPM

Zasilanie

9www.cih.com.pl

Sundek5 40

8.620.0607

30 ÷ 150 

330 ÷ 660

140 - para

4

2800

400V   50 Hz

Sundek5 31Y

8.621.0948

30 ÷ 110 

330 ÷ 660

140 - para

3

1450

230V   50 Hz

Sundek5 55Y

8.621.0942

30 ÷ 150 

450 ÷ 900

140 - para

5,5

1450

400V   50 Hz

Sundek5 75Y

8.621.0943

30 ÷ 200

450 ÷ 900

140 - para

7,3

1450

400V   50 Hz

Indian XP

Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna pompa axialna z wbudowanym zaworem 
by-pass
Pionowy palnik ze stalową wężownicą o wysokiej wydajności 
temperaturowej
Zawory ssące i doprowadzające S/S
Zawór bezpieczeństwa
Wskaźnik regulacji temperatury
Ciśnieniomierz glicerynowy
System Auto-Stop
Wbudowany zbiornik środka chemicznego do bezpośredniego pobierania 
(wysokie ciśnienie)
Dodatkowy motor do chłodzenia palnika powietrzem
Dwukierunkowa pompa paliwowa
Dodatkowy uchwyt 
Przewód elektryczny 5 m

Standardowe wyposażenie:
Pistolet ciśnieniowy z obrotową szybkozłączką do węża
Wąż wysokociśnieniowy 8 m
Lanca wysokociśnieniowa szybkoodłączalna
Wąż doprowadzający szybkoodłączalny
Dysza wysokociśnieniowa

INDIAN 1310 XPDP

8.625.0006

130

600

90

3

2800

230V   50 Hz

GORĄCA
WODA

GORĄCA
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Maxima XXL LP  

Czterobiegunowy silnik elektryczny (1450 RPM) z zabezpieczeniem 
termicznym
Chłodzenie wodą - opcjonalnie
Pompa linearna o obudowie wykonanej 
z brązu z trzema ceramicznymi tłokami 
i umieszczonym zewnętrznie zaworem by-pass
Części główne pompy są wymienne
Zawory zasysające i dopływowe wykonane ze stali nierdzewnej
Pionowy palnik o wytrzymałej temperaturowo stalowej cewce 
zaprojektowanej do wysokich wskaźników pływów
Urządzenie odkamieniające ze zbiornikiem uzupełniającym
Regulowany dopływ detergentu z wbudowanym zbiornikiem do 
bezpośredniego zasysu (dopływ wysokociśnieniowy)
Pomocniczy silnik dla powietrznego chłodzenia palnika oraz dwudrożna 
pompa paliwowa
Kabel zasilający o długości 5 metrów
Wskaźnik regulacji temperatury
Pistolet z obrotowym mocowaniem do węża
Przełącznik kontroli niskiego napięcia
Wytrzymała stalowa rama
Maksymalna moc termalna 88kW

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką obrotową
Wąż wysokociśnieniowy o długości 20 metrów
Lanca wysokociśnieniowa
Szybkie mocowanie wlotu wykonane z brązu
Dysza wysokociśnieniowa
Szybkie mocowanie wylotu węża

Linia Profesjonalna
Urządzenia Wysokociśnieniowe Gorącowodne

Maxima LP 

Czterobiegunowy silnik elektryczny (1450 RPM) z zabezpieczeniem 
termicznym chłodzony wodą
Pompa o obudowie wykonanej z brązu
Tuleje tłokowe ceramiczne
Umieszczony zawór by-pass
Zawory zasysające i dopływowe wykonane ze stali nierdzewnej
System Auto-Stop (opóźnione wyłączenie się urządzenia)
Urządzenie posiada instalację zapobiegającą powstawaniu 
kamienia kotłowego przy grzaniu wody
Regulowany dopływ detergentu z wbudowanym zbiornikiem do 
bezpośredniego zasysu (dopływ wysokociśnieniowy)
Pomocniczy silnik dla powietrznego chłodzenia palnika oraz 
dwudrożna pompa paliwowa
Manometr
Kabel zasilający o długości 5 metrów
Wskaźnik regulacji temperatury
Pistolet z obrotowym mocowaniem do węża

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy z szybkozłączką obrotową
Wąż wysokociśnieniowy o długości 20 metrów
Lanca wysokociśnieniowa
Szybkie mocowanie wlotu wykonane z brązu
Dysza wysokociśnieniowa
Szybkie mocowanie wylotu węża

Dane techniczne:

Kod artykułu

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Max temp. wody °C

Silnik KW

RPM

Zasilanie

Maxima 1515 LP 

8.622.0903

30 ÷ 150

450 ÷ 900

140 - para

5,5

1450

400 V   50 Hz

Maxima 2015 LP 

30 ÷ 200

450 ÷ 900

140 - para

7,3

1450

400 V   50 Hz

8.622.0904

10 www.cih.com.pl

Maxima XXL 1521LP 

30 ÷ 150

630 ÷ 1260

140 - para

7,3

1450

400 V   50 Hz

8.623.0923

Maxima XXL 2021 LP

30 ÷ 200

630 ÷ 1260

140 - para

9,7

1450

400 V   50 Hz

8.623.0914

GORĄCA
WODA

GORĄCA
WODA



Linia Profesjonalna
Urządzenia Bardzo Wysokich Ciśnień Zimnowodne

Dane techniczne:

Kod artykułu

Ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Moc KM

RPM

Są to idealne urządzenia do zastosowanie w bardzo ciężkim 
przemyśle, sektorze przemysłowym, transportowym, rolniczym, 
spożywczym, ze względu na bardzo dużą wydajność ciśnienia 
(400-500 bar). Wykorzystywane są tam gdzie liczy się jakość 
wykonywanej usługi oraz oszczędność czasu pracy.

W/w urządzenia idealnie sprawdzają się wszędzie gdzie nie jest 
konieczna gorąca woda lub istnieje możliwość doprowadzenia jej 
z zewnątrz (max. do 60°C), przygotowane do pracy ciągłej.
Duże koła jezdne umożliwiają (mimo sporych gabarytów 
103x95x121 cm) łatwe przewożenie i korzystanie z urządzenia 
w każdym miejscu.

Standardowe wyposażenie:
Silnik wolnoobrotowy - 1450 RPM
System Auto-Stop
Zbiornik na preparat chemiczny lub możliwość pobierania 
go z zewnątrz
Przygotowanie do pracy ciągłej
Zawór przepływowy by-pass
Wysokowydajna nagrzewnica ze stali nierdzewnej
Pompa wykonana w technice ceramicznej, a elementy 
jej wykonane są z mosiądzu
Kocioł ze stali nierdzewnej
Płynna redukcja ciśnienia
W pełni profesjonalny osprzęt w standardzie (lanca, 
pistolet, wąż wysokociśnieniowy)

FE-B 400/25

FE/B 400/25

ML 5653

400

1500

25

1000

WS-D 221-D/A

FE/B 500/15

ML 5741

500

900

25

1450

FE/B 500/22

ML 5736

500

1300

30

800

WS/D 221-D/A

ML 5677

200

1260

16 diesel

1450

WS/D 230-D

ML 5678

200

1800

27 diesel

1450

WS/D 425-D/A

ML 5742

400

1500

33,5 diesel

1000

WS/D 500-D/A

ML 5679

500

900

27 diesel

1450
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FE/SM

Przemysłowe urządzenie zimno-wodne
Woda dostarczana jest bezpośrednio do pompy
Wersja by-pass bezpośrednio sterowana elektrycznie
Wersja V24 TST sterowana elektrycznie
Z otwieraną pokrywą ze stali nierdzewnej (inox)
Bezpośrednie połączenie silnika pompy ze sprzęgłem i akumulatorem
Możliwość ustawienia mycia także pod niskim ciśnieniem
Elektryczny system rozruchu typu Y/delta
Urządzenie ze zbiornikiem do mycia pod niskim ciśnieniem
Pojemność zbiornika na wodę 18 l 
Wymiary 110x70x 99 cm
Waga 190 kg

Standardowe wyposażenie:
Pistolet wysokociśnieniowy wykonany z nierdzewnej stali (inox)
Wąż wysokociśnieniowy 10 metrów
Lanca wysokociśnieniowa z stali nierdzewnej (inox)

Linia Profesjonalna

FE/S

Przemysłowe urządzenie zimno-wodne

Woda dostarczana jest bezpośrednio do pompy 
Wersja TST z kontrolą przepływu

Pokrywa ze stali nierdzewnej
Urządzenie ze zbiornikiem również do mycia pod niskim ciśnieniem
Zbiornik na wodę 18 l 
Zamontowany termiczny zawór bezpieczeństwa (niedostępne z TST)
Całkowity panel sterowania wyposażony w zegar (start/stop V24)

Wymiary 86x55x88 cm
Waga 64 kg

Standardowe wyposażenie:
Pistolet  37 cm
Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 metrów
Lanca 70 cm z głowicą

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Silnik KM

RPM

Zasilanie V/Hz

12 www.cih.com.pl

FE/S 233 FE/SM 400

200 400

1800 1080

15 20

1450

400/50 400/50 400/50 400/50

1450

FE/SM 350 FE/SM 350 TST

350 190

1260 2460

20 20

1450 1450

Urządzenia Wysokich Ciśnień Zimnowodne



Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/min

Silnik KW

Zbiornik na wodę l.

Zbiornik na paliwo l.

Waga kg

Linia Przemysłowa

DOLPHIN  TRAILER WHALE SKIDDOLPHIN  SKID WHALE TRAILER

130 - 210 160130 - 210 160

92 -153 3592 -153 35

48 diesel 13,5 (1450 rpm)48 diesel 13,5 (1450 rpm)

400-600/680-1000 PE 400400-600/680-1000PE 400-600

75 -75 -

950 560700/1050 750

13www.cih.com.pl

Urządzenie wykorzystuje średnie ciśnienie 
do czyszczenia  kanalizacji i sprzątania 
kanału ściekowego oraz do sprzątania 
powierzchniowego. Pojemnik na wodę 
zbudowany jest z włókna szklanego. 
Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakość 
stali ocynkowanej.

Urządzenie stosowane w przemyśle, do 
czyszczenie odpływów, oraz do miejskiego 
utrzymania czystości:
Uzdatnianie rur, kanałów ściekowych, drenaż
Usuwanie rdzy, farby
Usuwanie resztek organicznych i 
chemicznych
Odtłuszczanie i czyszczenie wszelkie 
powierzchni
Usuwanie graffiti

Wymiary 2000 x 1350 x h 1750 mm 

Urządzenie wykorzystuje średnie ciśnienie 
do drenażu, czyszczenia  kanalizacji i 
sprzątania kanału ściekowego oraz do 
sprzątania powierzchniowego. Zbiornik na 
wodę z polietylenu lub włókna szklanego. 
Urządzenie montowane jest na ramie z 
wysokiej jakość stali ocynkowanej, 
obsługiwany za pomocą wózka widłowego.  
Dostępne na płozach, na ciężarówkę lub na 
van, jako wyposażenie lub montowane na 
homologowaną przyczepkę z hamulcem 
postojowym, automatycznym biegiem 
wstecznym, gniazdem stabilizującym, 
posiada tylnie światła i reflektory.  Posiada 
tłok pompy z filtrem wodnym oraz regulator 
ciśnienia. Ręczne nawijanie węża wysokoci-
śnieniowego 50 m 3/8".

Urządzenie stosowane w przemyśle, 
budownictwie, remontach,  do czyszczenia 
chemicznego  oraz do miejskiego 
utrzymania czystości:
Uzdatnianie rur kanalizacyjnych i 
oczyszczanie ścieków o Ø 350mm
Usuwanie rdzy, farby
Usuwanie resztek organicznych i 
chemicznych
Czyszczenie dachu i fasady 
Usuwnie graffiti 

Wymiary 3300 x 1600 x h1530 mm (TRAILER)
Wymiary 2400 x 1350 x h1750 mm (SKID)

Urządzenie wykorzystuje średnie ciśnienie 
do drenażu, czyszczenia  kanalizacji i 
sprzątania kanału ściekowego oraz do 
sprzątania powierzchniowego. Zbiornik na 
wodę z polietylenu lub włókna szklanego. 
Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakość 
stali ocynkowanej. Dostępne na płozach, na 
ciężarówkę lub na van, jako wyposażenie lub 
montowane na homologowaną przyczepkę z 
hamulcem postojowym, automatycznym 
biegiem wstecznym, gniazdem 
stabilizującym, posiada tylne światła i 
reflektory, ucho holownicze 50mm.

Urządzenie stosowane w przemyśle, do 
czyszczenia odpływów oraz do miejskiego 
utrzymania czystości:
Uzdatnianie rur, kanałów ściekowych, drenaż
Usuwanie rdzy, farby
Usuwanie resztek organicznych i 
chemicznych
Odtłuszczanie i czyszczenie wszelkich 
powierzchni
Usuwanie graffiti 

Wymiary 3300 x 1600 x h 1530 mm

WHALE SKID  DOLPHIN  SKID/TRAILER WHALE TRAILER

Urządzenia Wysokich Ciśnień Zimnowodne



PIRANHA

Urządzenie wyposażone jest w profesjonalny  wysokociśnieniowy 
sprzęt do drenażu oraz czyszczenia kanalizacji. Niezależny silnik 
pompy, wszystkie ramki aluminiowe, aluminiowy zbiornik na wodę 

o500 l,  wąż wysokociśnieniowy na bębnie obrotowym 135 . Posiada 
tłok pompy z filtrem wodnym oraz regulator ciśnienia. Ręczne 
nawijanie węża wysokociśnieniowego 20 m. 3/4".

Urządzenie stosowane w przemyśle, budownictwie, remontach,  do 
czyszczenia chemicznego  oraz do miejskiego utrzymania czystości:
Uzdatnianie rur kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków o Ø 350mm
Usuwanie rdzy, farby
Usuwanie resztek organicznych i chemicznych
Czyszczenie dachu i fasady
Usuwa graffiti 

Standardowe wyposażenie:
Panel sterowania z licznikiem rpm
Licznik godzin
Klucz zapłonu

Światła ostrzegawcze
Ręczny gaz
Ręczny regulator ciśnienia
Manometr
Przycisk alarmowy
Alarm poziomu wody
Pistolet
Dysza płaska
Lanca wysokociśnieniowa

Wymiary 1400 x 1200 x h 1250 mm

Linia Przemysłowa

EMPEROR

Urządzenie wyposażone jest w profesjonalny  wysokociśnieniowy 
sprzęt do drenażu oraz czyszczenia kanalizacji. Niezależny silnik 
pompy, wszystkie ramki aluminiowe, 2 hydrauliczne węże 
wysokociśnieniowe na bębnach, jeden przesuwany i obracany  (90° 
w prawo - 90° w lewo). Posiada tłok pompy z filtrem wodnym oraz 
regulator ciśnienia. Ręczne nawijanie węża 
wysokociśnieniowego 50 m 3/8".

Urządzenie stosowane w przemyśle, budownictwie, remontach,  do 
czyszczenia chemicznego  oraz do miejskiego utrzymania czystości:
Uzdatnianie rur kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków o Ø 350mm
Usuwanie rdzy, farby
Usuwanie resztek organicznych i chemicznych
Czyszczenie dachu i fasady, usuwa graffiti 

Standardowe wyposażenie:
Panel sterowania z licznikiem rpm

Pilot zdalnego sterowania
Posiada specjalny system do drzwi przesuwnych i obracanych z 
bębnem na wąż
Licznik godzin, klucz zapłonu 
Światła ostrzegawcze
Ręczny gaz
Ręczny regulator ciśnienia
Manometr
Przycisk alarmowy
Alarm poziomu wody

ysza płaskaPistolet, d
Lanca wysokociśnieniowa

Wymiary 1850 x 1400 x h 1600 mm

Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/min

Silnik KW

Zbiornik na wodę l.

Zbiornik na paliwo l.

Waga kg
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EMPEROR PIRANHA

130 - 180 150 - 250

106 -153 38 -61

48 diesel 26 diesel

400-600/680-1000 PE 500 ALU

70 70

920 600

Urządzenia Wysokich Ciśnień  Zimnowodne



Dane techniczne:

Max ciśnienie bar

Przepływ wody l/min

Silnik KW

Zbiornik na wodę l.

Zbiornik na paliwo l.

Waga kg

Linia Przemysłowa

MOSES  TRAILERWHITE SHARK 1500 SALMON SKIDMOSES  SKID SALMON TRAILER

2501500 250250 250

5925 3859 38

38 diesel(1450 rpm) 106,5 diesel 26 (1450 rpm)38 (1450 rpm) diesel 26 (1450 rpm)

400-600- 400-600/680-1000PE400-600/680-1000 PE 400-600/680-1000PE

75- 7575 75

930- 640/900670/1020 900
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Urządzenie wykorzystuje średnie ciśnienie 
do drenażu, czyszczenia  kanalizacji i 
sprzątania kanału ściekowego oraz do 
sprzątania powierzchniowego. Zbiornik na 
wodę z polietylenu lub włókna szklanego. 
Urządzenie montowane jest na ramie z 
wysokiej jakość stali ocynkowanej, 
obsługiwany za pomocą wózka widłowego. 
Dostępne na płozach, na ciężarówkę lub na 
van, jako wyposażenie lub montowane na 
homologowaną przyczepkę z hamulcem 
postojowym, automatycznym biegiem 
wstecznym, gniazdem stabilizującym. 
Posiada tłok pompy z filtrem wodnym oraz 
regulator ciśnienia. Ręczne nawijanie węża 
wysokociśnieniowego 50 m 3/8".

Urządzenie stosowane w przemyśle, 
budownictwie, remontach,  do czyszczenia 
chemicznego  oraz do miejskiego 
utrzymania czystości:
Uzdatnianie rur kanalizacyjnych i 
oczyszczanie ścieków o Ø 300mm
Usuwanie rdzy, farby
Usuwanie resztek organicznych i 
chemicznych
Czyszczenie dachu i fasady, usuwanie graffiti

Wymiary 2400 x 1350 x h 1750 mm (SKID)
Wymiary 3300 x 1600 x h 1530 mm  (TRAILER)

WHITE SHARK 1500 bar jest aktualnie 
najmocniejszym urządzeniem wykorzys-
tującym bardzo wysokie ciśnienie, 
stosowany również do cięcia betonu. 
Wykorzystywany do czyszczenia w 
przemyśle wodnym, morskim tam gdzie 
potrzebne jest użycie bardzo wysokiego 
ciśnienia w celu utrzymania czystości i 
higieny.
Wyposażony jest w najwyższej jakości silnik, 
zbudowany z wysokiej jakości stali 
ocynkowanej, wyciszona obudowa z 
aluminium i stali nierdzewnej.

Urządzenie stosowane w przemyśle, 
budownictwie, remontach,  budownictwie 
okrętowym:
Czyszczenie elewacji - usunięcie tynku - 
przygotowanie powierzchni
Usuwanie betonu z obiektów, urządzeń, rur
Usunięcie asfaltu z drogi
Czyszczenie wielkogabarytowych 
powierzchni (silosy, spody,  zbiorniki, 
kadłuby statków)
Usunięcie osadów morskich z kadłubów 
statków, doków, morskich platform 

Urządzenie wykorzystuje średnie ciśnienie 
do drenażu, czyszczenia  kanalizacji i 
sprzątania kanału ściekowego oraz do 
sprzątania powierzchniowego. Zbiornik na 
wodę z polietylenu lub włókna szklanego. 
Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakość 
stali ocynkowanej. Dostępne na płozach, na 
ciężarówkę lub na van, jako wyposażenie lub 
montowane na homologowaną przyczepkę z 
hamulcem postojowym, automatycznym 
biegiem wstecznym, gniazdem 
stabilizującym. Posiada tłok pompy z filtrem 
wodnym oraz regulator ciśnienia. Ręczne 
nawijanie węża wysokociśnieniowego 50 m 
3/8"

Urządzenie stosowane w przemyśle, do 
czyszczenie odpływów oraz do miejskiego 
utrzymania czystości:
Uzdatnianie rur kanalizacyjnych i 
oczyszczanie ścieków o Ø 300mm
Usuwanie rdzy, farby
Usuwanie resztek organicznych i 
chemicznych
Czyszczenie dachu i fasady, usuwanie graffiti

Wymiary 2400 x 1350 x h 1750 mm (SKID) 
Wymiary 3300 x 1600 x h 1530 mm (TRAILER)

MOSES  SKID/TRAILER  WHITE SHARK 1500 SALMON SKID/TRAILER

Urządzenia Wysokich Ciśnień  Zimnowodne



Linia Przemysłowe
Urządzenia Wysokociśnieniowe Stacjonarne - Modułowe

Dane techniczne:

Kod artykułu

Ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Pompa

Zasilanie KM

RPM

Temperatura wody

WF/P2 - 1602 

ML 5670

160

1080/2

2

7,5

1450

70°

WF/P2 - 2152

ML 5671

200

900/2

2

7,5

1450

45°

WF/P2 - 2212

ML 5672

200

1250/2

2

10

1450

45°

WF/P3 - 1603

ML 5673

160

1080/3

3

7,5

1450

70°

WF/P3 - 2153

ML 5674

200

900/3

3

7,5

1450

45°

WF/P3 - 2213

ML 5675

200

1250/3

3

10

1450

45°
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Gorącowodne i Zimnowodne
Urządzenia te dzięki bardzo dużej wszechstronności mogą być stosowane na myjniach samochodów  ciężarowych lub osobowych, do mycia 
cystern i zbiorników, w warsztatach samochodowych czy też stosowane w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz w sektorze budowlanym i 
przemysłowym.

MAXI 202/X-V

Model ten jest stacjonarnym przemysłowym urządzeniem wysokociśnieniowym zimno lub 
gorącowodnym przygotowanym do pracy ciągłej. 

Modele te zostały zaprojektowane jako podwójne lub potrójne zimno lub gorącowodne 
stanowiska myjące, pracujące niezależnie dla każdej z pomp.  System ten tworzy autonomiczne 
stanowiska pracy dla trzech operatorów według schematu obok, na zasadzie systemu 
centralnego mycia bezdotykowego. Dzięki temu mając pojedyncze urządzenie możemy 
obsługiwać do trzech stanowisk posiadając tylko jedno rozprowadzenie wody, ponieważ każda z 
pomp może pracować oddzielnie lub w razie potrzeby wszystkie razem (patrz rysunek - punkt 
1,2,3), jako centrum systemu mycia.

Pompy w powyższych modelach załączają się automatycznie w zależności od tego czy pracuje 1, 2 
lub 3 osoby. Dzięki temu unikatowemu rozwiązaniu mamy do dyspozycji trzy stanowiska pracy 
zamknięte w jednej obudowie.

Dane techniczne:

Kod artykułu

Ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Pompa

Moc KM

RPM

Bojler

Temperatura wody

Maxi 201/X-V

ML 5690

200

1800

1

15

1450

2

0°-130°

Maxi 202/X-V

ML 5691

200/2

900x2

2

7,5x2

1450

2

0°-90°

Maxi 401/X-V

ML 5740

400

1500

1

25

1000

2

0°-90°

Możliwość łączenia w grupy



Linia Przemysłowe
Urządzenia Wysokociśnieniowe Stacjonarne - Modułowe
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Samoobsługowa Myjnia Gorącowodna 

Cechy produktów:
3-tłokowa pompa ceramiczna z głowicą z mosiądzu
Automatyczny zawór regulujący  ciśnienie wody
Zamocowany zawór bezpieczeństwa
Zwłoczne (opóźnione) zdalne sterowanie (tst) opóźnione na każdym silniku
Łącznik silnika/pompy z elastycznym złącznikiem (tylko dla wf/p2 1602/2152)
40-litrowy zbiornik wody z nierdzewnej stali z dwoma zaworami
Filtr wody na pompach, rura odprowadzająca
Przełącznik ciśnienia w celu ochrony rury wysokociśnieniowej każdej pompy
Przekładnia różnicowa – przełącznik ciśnienia (automatyczny) używany do uruchomienia i zatrzymania silników pompy
Elektryczny pojemnik z nierdzewnej stali (ochrona ip54) i neoprenowy przewód zasilania
Anty-wibracyjny akumulator hydrauliczny na każdej pompie/silniku
Urządzenie bezpieczeństwa – wyłącznik zasilania w przypadku wyłączenia prądu
Kontrola czasu- maksymalnie 4 godziny, regulowany; przycisk zatrzymania alarmowego
Przełącznik – zatrzymaj i uruchom – na każdej pompie/silniku z światłem ostrzegawczym
Światło ostrzegawcze w przypadku niewystarczającego zasilania wody (wyłączenie maszyny)
Ostrzegawcze światło w przypadku problemów z zasilaniem
Na każdej pompie licznik czasu
Łącznica (płyta/tablica) elektryczna z systemem plc, rozszerzona kontrola zatrzymania (max 2 godziny) 
całkowitym zamknięciem, kontrola temperatury wody, kontrola wycieku, kontrola niskiego poziomu 
wody, kontrola czasu na każdej pompie, automatyczne uruchomienie i zatrzymanie pompy gdy jeden, 
dwa lub trzy stanowiska pracy są używane jednocześnie
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Ogólny rozkład maszyny:
 1 - Ciśnieniowy otwór wylotowy wody
 2 - Ciśnieniowy otwór wylotowy wody
 3 - Ciśnieniowy otwór wylotowy wody
 4 - Przewód dostarczający moc
 5 - Ciśnieniomierz pompy
 6 - Przyłączenie nisko ciśnieniowego strumienia zimnej wody
 7 - Uruchomienie pompy nr 1
 8 - Uruchomienie pompy nr 2
 9 - Uruchomienie pompy nr 3

10 - Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego 
11  - Otwór wlotowy gorącej wody (max 70°C)
12 - Otwór wylotowy wody (zawór bezpieczeństwa pompy)
13 - Pisolet wysokociśnieniowy
14 - Lanca wysokociśnieniowa
15 - Dysza
16 - Wąż wysokociśnieniowy

16

Dane techniczne:

Kod artykułu

Ciśnienie bar

Przepływ wody l/h

Zasilanie V/400/50

RPM

Temperatura wody

IDROSELF WD/103

ML 5727

100

780

4

1450

30°-75°

Standardowe wyposażenie:
Uchwyt na lance z nierdzewnej stali
Silnik hydrauliczny
Obudowa z nierdzewnej stali 
Bojler diesla
Pompa miernicza do szamponu
Wkład filtra do wody
Wysokociśnieniowa pompa zmiękczająca wodę
Silnik elektryczny 1450 RPM  4-biegunowy
Panel kontrolny z wyłącznikiem awaryjnym
Elektroniczny wrzutnik monet (monety lub żetony)
25-litrowy pojemnik diesla z elektrycznym oknem
25-litrowy pojemnik na szampon z elektrycznym oknem
10-metrowy wąż do lancy
Pistolet o mycia wyposażony w 120 cm przedłużenie

Programy mycia:
1 - Mycie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem
2 - Mycie szamponem z zimną wodą pod niskim ciśnieniem
3 - Zmywanie wodą pod wysokim ciśnieniem
4 - Zmywanie wodą pod niskim ciśnieniem z woskiem 
polerującym



Wytwornice Pary

Dane techniczne:

Kod artykułu

Moc silnika

Max ciśnienie bar

Produkcja pary kg/h

Max temperatura °C

Kolumbo

8.628.0002

350 W/230V

10

37,5

178 - para

Pojemność zbiornika wody l.

Zbiornik środka chemicznego l.

25

-

IVP 3,3 M Gold

8.450.0027

3,3 kW/230V

9

4,62

175 - para

5

5

IVP 18 VESUVIO

8.452.0002

18 kW/400V

10

22,5

180 - para

25

5
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IVP VESUVIO

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
Obrotowe kółka z hamulcami, odpowiednie 
do użytkowania w zakładach przetwórstwa 
spożywczego
Panel sterowania z przełącznikami niskiego 
napięcia, główny włącznik ON-OFF, lampka 
kontrolna ON, termoregulator, lampka 
ostrzegająca o kończącej się wodzie, klawicz 
włącznika pistoletu
Para pod ciśnieniem 10 barów w 
temperaturze 180°C
Bojler może być uzupełniany z 
dostarczonego zbiornika (ciągłe działanie)
Narzędzie pozwalające na użycie środków 
chemicznych zmieszanych z parą
Czas potrzebny do rozgrzania i aktywacji: 
7 minut

IVP 3,3 M Gold

Para przy 9 barach w tempraturze 175 °C
Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
Obrotowe kółka z hamulcami, odpowiednie 
do użytkowania w zakładach przetwórstwa 
spożywczego
Bojler może być uzupełniany 
z dostarczonego zbiornika (ciągłe działanie)
Narzędzie pozwalające na użycie środków 
chemicznych zmieszanych z parą
Pistolet pary z przełącznikiem niskiego 
napięcia
Czas potrzebny do rozgrzania i aktywacji: 
7 minut

Kolumbo

Pionowy palnik o dużej wydajności 
cieplnej zwojów stalowych
Pomocniczy silnik dla palnika
Zawór spustowy: pozwala na całkowite 
rozładowanie kotła
Regulator temperatury: temperatura 
jest ustanowione przez elektroniczny 
regulator
Manometr parowy
Lampka paliwa
Podwójna rura pompy oleju
Przyjazny dla użytkownika panel 
sterowania
Urządzenie może być nieustannie 
uzupełniane
Przeznaczony do stosowania na 2 
pistolety 

IVP 30 VESUVIO

8.452.0001

30 kW/400V-50Hz

10

37,5

180 - para

25

5



Wytwornice Pary
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VAPORMAXI

2 kotły parowe
oWbudowany kocioł parowy 180 C

Program pary
Program pary  ze środkiem myjącym
Program wody ze środkiem myjącym

Standardowe wyposażenie 
Parowy pistolet wraz z 6 mb rury
Lanca prosta 45 cm
Dysza w kształcie wachlarza (Ø2) 10 kW 
(wersja 10000/VD-T)
Uchwyt dyszy ze stali nierdzewnej (Ø2) 
10 kW  (wersja 10000/VD-T)
Dysza w kształcie wachlarza (Ø2) 
14 kW  (wersja 14000/VD-T)
Uchwyt dyszy ze stali nierdzewnej (Ø2) 
14 kW  (wersja 14000/VD-T)

Opcjonalnie:
Parowy pistolet wraz z 10 mb rury
90 cm lanca gięta ze stali nierdzewnej
Lanca podłogowa 30 x 120 cm
Lanca szklana 20 x 70 cm
Zmiękczacz wody 250 - 600 l

VAPORJETT

oWbudowany kocioł parowy 170 C
Program pary
Program pary z zasysem
Program pary  ze środkiem myjącym
Program wody ze środkiem myjącym

Standardowe wyposażenie 
Parowy pistolet wraz z 4,5 mb rury
Lanca prosta 45 cm
Dysza w kształcie wachlarza (Ø1,5)
Uchwyt dyszy ze stali nierdzewnej (Ø1,5)
Szczotki PVC okrągłe
Szczotki okrągłe ze stali nierdzewnej
Skrobak do pary

Opcjonalnie:
Parowy pistolet wraz z 10 mb rury
90 cm lanca gięta ze stali nierdzewnej
Trójkątna szczotka (para)
Lanca podłogowa 30 x 120 cm
Lanca szklana 20 x 70 cm

Dostępny z funkcją odkurzacza Dostępny z funkcją odkurzacza

VAPORIT

oWbudowany kocioł parowy 180 C
Program pary
Program pary  ze środkiem myjącym
Program wody ze środkiem myjącym
Program zasysania pary
Turbinowy zasys pary
2 kotły parowe
Zmiękczacz wody 1200 l

Opcjonalnie:
2 szt przedłużenia rury 50 cm
Ssawa 15/23 cm (tkanina/szkło) 
(para-zasys) + pył/płyny
Ssawa 30 cm (para-zasys) + pył/płyny
Pistolet wraz z 16 mb rury (para-zasys)
Szczotka do prania i suszenia 30 cm
Parowy pistolet wraz z 16 mb rury
90 cm lanca gięta ze stali nierdzewnej
45 cm lanca prosta ze stali nierdzewnej
Dysza w kształcie wachlarza (Ø2)
Uchwyt dyszy ze stali nierdzewnej (Ø2)
Szczotki PVC okrągłe (Ø65)
Szczotki okrągłe ze stali nierdzewnej (Ø65)
Pistolet z 17 cm rurą zasysającą
Ssawa 30 cm (para-zasys) + pył/płyny
Lanca teleskopowa z dyszą zasysającą  100 cmDane techniczne:

Kod artykułu

Moc silnika

Max ciśnienie bar

Produkcja pary kg/h

Max temperatura °C

Pojemność zbiornika wody l.

Zbiornik środka chemicznego l.

Waga kg

Wymiary cm

VAPORJETT 
6000/VD-T

MV 5735

6 kW/400V

7 - 8

6

170 - para

20

10

50

87hx45x71

VAPORMAXI 
10000/VD-T

MV 5737

10 kW/400V

7 - 9

11,5

180 - para

35

20

115

95hx73x131

VAPORMAXI 
14000/VD-T

MV 5738 MV 5740

14kW/400V

8 - 9

17

180 - para

35

20

119

95hx73x131

VAPORIT 
12000/A/8/GE-T

12 kW/400 V

7 - 9

11,5

180 - para

80

30

185hx110x195

510
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Pulwaryzatory

Pulwaryzatory

Pulwaryzatory z kompletem akcesoriów (lanca, dysza, 
elastyczny wąż)
Wskaźnik ciśnienia
Złącze do napełniania butli powietrzem zintegrowane 
z zaworem zamykającym
Wskaźnik poziomu detergentu
Zatyczka zamykająca
Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub stalowe pokryte 
lakierem

Pianownice

Dzięki stałemu dostępowi do skompresowanego powietrza, 
urządzenie dostarcza stonowaną i obfitą ilość piany, która przylega 
do każdej powierzchni i utrzymuje się na niej przez dłuższy czas, 
umożliwiając detergentowi dłuższe i intensywniejsze działanie. Tak 
rozpylony produkt lepiej trzyma się na czyszczonej powierzchni, 
przez co możliwe jest oszczędne zużycie środka.

Pianownice z kompletem akcesoriów (lanca, dysza, elastyczny wąż)
Wskaźnik ciśnienia
Złącze do napełniania butli powietrzem zintegrowane 
z zaworem zamykającym
Wskaźnik poziomu detergentu
Zatyczka zamykająca
Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub stalowe 
pokryte lakierem

Wersja malowana

Kod artykułu

Pojemność l

Zawór bezpieczeństwa bar

Długość węża spiralnego m

Pulwaryzator 24

0.006.0002

24

6

10

Długość lancy mm

Wesja INOX

Kod artykułu

500

0.006.0011

Pulwaryzator 50

0.006.0003

50

6

10

500

0.006.0005

Pulwaryzator 100

0.006.0004

100

6

10

500

0.006.0006

0.006.0009

24

6

10

500

0.006.0007

0.006.0010

50

6

10

500

0.006.0008

Wersja malowana

Wesja INOX Pianownice 24



DYSZE WIELOFUNKCYJNE / TURBO DYSZE DYSZE - ZŁĄCZKI

SZCZOTKI / ZRASZACZE POMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE

REGULATORY CIŚNIENIA I ZAPŁONU ZESTAWY NAPRAWCZE / MANOMETRY

WYTWORNICE PIANY ZESTAWY DO PIASKOWANIA

PISTOLETY / PISTOLETY Z PRZEDŁUŻKĄ LANCE I LANCE SPECJALISTYCZNE

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE / BĘBNY WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE Z BĘBNAMI
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Akcesoria

W ofercie firmy CIH Systemy Czyszczące można znaleźć pełen zestaw akcesoriów do wszystkich oferowanych przez nas 
urządzeń ale i nie tylko, oferta ta przeznaczona jest również do użytkowników urządzeń innych marek. 
Każdy z przedstawionych przez nas produktów występuje w niezliczonej ilości kombinacji, a jednocześnie poszczególne 
moduły dobieramy indywidualnie do potrzeb naszych odbiorców. Unowocześnianie formy sprzedaży oraz zadowolenia 
klientów jest naszym priorytetem, a spełnianie stale rosnących wymagań konsumentów staje się naszym mottem.



Dozowniki

Dozownik jest urządzeniem podłączonym do sieci wodociągowej, 
a jego siłą napędzającą jest ciśnienie wody. Pod jej wpływem, mechanizm zasysa 
zagęszczony preparat, dozuje żądaną proporcję, a następnie miesza preparat 
z wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej. 
Dozowana wartość wtryskiwanego preparatu jest zawsze proporcjonalna 
do ilości wody przepływającej przez dozownik, niezależnie od zmian natężenia 
przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci.

Funkcje:

Pomiar: objętościowy silnik hydrauliczny
Dozowanie: preparat rozpuszczalny lub w postaci 
zagęszczonego płynu jest wtryskiwany proporcjonalnie 
i w systemie ciągłym
Regulowanie: proporcjonalność zależy od natężenia 
przepływu wody
Mieszanie: wbudowany homogenizator

Zastosowanie:

Wszechstronna natura urządzeń dozujących umożliwia im zaadaptowanie 
się do każdego zastosowania. Naszym zadaniem jest zespolenie urządzeń 
dozujących z Państwa sprzętem oraz wdrażanie zmodyfikowanej integracji 
do Państwa zakładów produkcyjnych. 

Poprzez użycie naszych dozowników mamy pewność, iż zawsze spełnione 
są wszystkie normy bezpieczeństwa.

Zainstalowany bezpośrednio do linii dostarczającej wodę, dozownik działa 
w oparciu o przepływ wody jako źródła zasilania. Woda aktywuje 
dozownik, który pobiera odpowiednią, procentowa dawkę koncentratu 
bezpośrednio ze zbiornika i wpuszcza do wody.

Nasze dozowniki są gwarancją sukcesu wszędzie tam gdzie
znajdują swoje zastosowanie.
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Myjnie samochodowe
Myjnie TIR
Przemysł ciężki i lekki
Warsztaty
Hale, magazyny
Szpitale
Masarnie
Ubojnie
Drobiarnie
Ogrodnictwo



CIH Sytemy Czyszcz¹ce Oferta
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Szanowni Państwo,
W asortymencie firmy CIH  znajdują się najwyższej jakości urządzenia wysokociśnieniowe, urządzenia czyszczące, mobilne i stacjonarne myjnie 
samochodowe, myjnie bezdotykowe, odkurzacze przemysłowe, profesjonalne środki chemiczne oraz akcesoria przemysłowe.

Nasze środki chemiczne są skuteczne i bezpieczne dla środowiska
Seria Super i Special to specyfiki, których działanie obejmuje czyszczenie, odtłuszczanie, ususzenie, mycie „aktywną pianą”, dezynfekcję 
i woskowanie. Nasze preparaty ulegają biodegradacji i posiadają atesty PZH. Ich skuteczność została sprawdzona zarówno przez małe gospodarstwa, warsztaty, 
myjnie jak i potężne koncerny.

Nasze odkurzacze to czystość i higiena
Linia odkurzaczy oferowana przez firmę CIH Systemy Czyszczące zapewnia skuteczną i niezawodną pracę przez cały okres ich użytkowania, skracając przy tym czas 
i oszczędzając pieniądze. Urządzenia te doskonale sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych, biurach, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, 
szkołach, jak też w przemyśle – hale, fabryki, salony samochodowe, warsztaty.

Nasze zmywarki i zamiatarki to gwarancja niezawodności i dużej wydajności
Zmywarki i zamiatarki oraz szorowarki zostały tak zaprojektowane aby ograniczyć do minimum czas pracy przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu 
wydajności oraz łatwości obsługi. Zarówno te prowadzone przez operatora jak i samojezdne doskonale sprawdzają się w każdych warunkach na zewnątrz i 
węwnątrz obiektów - ulice, chodniki, place oraz hale, salony, warsztaty, szpitale etc.

Nasze maszyny wulkanizacyjne to nowoczesne rozwiązania i precyzja
W swojej ofercie posiadamy maszyny wulkanizacyjne i kompleksowe wyposażenie warsztatów w szczególności: montażownice i demontażownice, wyważarki oraz 
podnośniki samochodowe. Nasze produkty charakteryzują się komfortowym i bezawaryjnym użytkowaniem przez długi okres czasu, solidnym wykonaniem i 
łatwą obsługą.

Nasze myjnie to jakość  i łatwość obsługi
Najnowsze technologie zastosowane zarówno w myjniach bezdotykowych jak i szczotkowych dla samochodów osobowych i ciężarowych proponowanych przez 
firmę CIH Systemy Czyszczące charakteryzują się niezawodnymi parametrami technicznymi oraz długoletnim okresem eksploatacji przy jednocześnie bardzo 
niskich kosztach użytkowania.

Systemy Czyszczące
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