
CaviBlaster 0625-G
Motor a gasolina com partida elétrica, 6 gpm e 2.500 psi

Especificações e opções
Projetado como uma solução confiável e durável, mas leve e flexível

para as operações de limpeza de baixo orçamento, o 0625-G provou ser um grande primeiro passo para a cavitação

Acessórios incluídos:

 Pistola de mergulho desequilibrada, mangueira de alta pressão (50 pés), partida de bateria, bomba de sucção elétrica, 

 Mangueira / bomba de alimentação, pistola lavadora de pressão, pontas de lavagem de pressão revestidas de 4 cores 

Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés

Comprimento máximo da mangueira de pressão de até 300 pés (100 metros) no total

Sistema de Energia
Dimensõ� es Motor CH440

Comprim. sem alça 27 "/ 69 cm Tipo de motor 4 tempos OHV

Comprim. com alça 33 "/ 84 cm Refrigeração Ar

Distância entre eixos 22 "/ 56 cm Sistema de ignição CDI digital, tempo variável

Altura 21 "/ 53 cm HP de saída máx / kW 14 HP / 10,5 kW

Peso 165 Lbs / 75 Kg Embreagem Condução direta

Iniciando sistema Elétrico

Sistema de Bõmba
Bomba de pressão AR Sistema de Alimentaça�õ
Material / tipo Latão / deslocamento positivo Bomba Johnson L1600

Quociente de vazão 5,5 gpm / 21 Lpm Material da Bomba Termoplástico, Eixo SS Ideal para
Pressão do bico 2.500 psi / 172 Bar Taxa fluxo @ aum máx 23gpm/88L/m @ 3,3Lft/1m Cascos de barco de pequeno a médio porte

Diâm. / comprim máx 3/8 "- 50 pés / 100 m Fonte da bomba 12 V a 7 Amp Píers, estacas e paredões

Equipamento de corrida e motoristas de saída

Ferramentas Dimensõ� es da embalagem Piscinas e instalações subaquáticas internas

Tipo de ferramenta Arma desequilibrada Palete 40x48x36 " Peso bruto de 260 libras

* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio
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