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Qualidade na limpeza e versatilidade no uso.
Economia: Consumo de água menor que uma torneira comum.

Eficiência: Aumenta a pressão de água, permitindo redução do tempo de trabalho e maior qualidade da limpeza.

Produtos de confiança, limpeza de qualidade!

www.jactoclean.com.br

Lavadora de alta pressão
Residencial
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DISTRIBUIDOR:

¹A JactoClean se reserva ao direito de introduzir modificações em seus produtos sem prévio aviso. Impresso 03/2016.
²As condições de garantia estão contidas no respectivo termo de garantia, junto ao Manual de Instruções, que acompanha o produto.

Proteja o meio ambiente. 
Ao inutilizar esse folheto, 
não jogue em vias publicas.

Automóveis

Automóveis

Motocicletas

Paredes de pedra

Pisos

Remoção de lodoACESSÓRIOS OPCIONAIS

1. Bico turbo - Cód. 1169352  2. Mangueira 15m - Cód. 1186091 

3. Kit desentupidor 15m - Cód. 1185042  4. Filtro poroso - Cód. 909200  

5.
7.

Detergente J40 1L - Cód. 1184961  6. Detergente J40 5L - Cód. 1184953
Detergente J100 5L - Cód. 1184950  

4.3.2.1.

6. 7.5.

Máquinas Agrícolas Jacto S.A. - JactoClean
Av. Perimetral, 901 - Distrito Industrial 
CEP 17580-000 - Pompeia - SP - Brasil
Tel.: (14) 3405 3032 - (14) 3405 3033 
(14) 3405 3034 - Fax: (14) 3405 3030
E-mail: vendas.clean@jacto.com.br
Homepage: www.jactoclean.com.br

1. Design compacto e moderno
Produzido com materiais de alta qualidade, que garantem durabilidade ao equipamento.

2. Gatilho com trava de segurança
3. Engate rápido ao sistema de sucção de água
4. Motor de indução com protetor térmico
Motor de indução de 1CV prução de 1CV prução de 1 otegido contra variações de corrente elétrica.

5. Bomba com cabeçote em alumínio e pistões com
tratamento anti-abrasão e corrosão

6. Reservatório para shampoo ou detergente
Fácil acoplamento. Conectado na lança, evitando assim o contato do detergente ou shampoo
com a bomba. Maior vida útil ao equipamento.

7. Carrinho para transporte
Proporcionando leveza e agilidade nas movimentações. Possui suporte para lança e cabo elétrico.

8. Mangueira de alta pressão
Possui 7 metros de comprimento com lança. 

9. Cabo elétrico
5 metros de comprimento.

Disponível nas versões:

Fabricado de acordo com as exigências da Portaria nº 371 do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que tornou compulsória (obrigatória) a avaliação da 
conformidade dos equipamentos para o recebimento do selo de identificação da conformidade
de segurança 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão: 
Pressão nominal:
Pressão permissível:
Vazão máxima: 
Potência consumida: 

Área de lazer

Jato regulável: possui palheta de aço inox que, com um simples giro, permite um
.jato concentrado, para remoção da sujeira mais difícil, ou em forma de leque, que 

varre a superfície, completando a limpeza

2.

Potência motor:

127V ou 220V
1000 lbf/pol² / 70 bar / 7 MPa           

1500 lbf/pol² / 103 bar / 10 MPa         
5 L/min / 300 L/h 

1000 W
1CV

Lavadora de alta pressão
Residencial


