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Tlakové myčky 2016
Tlakové čističky 2016
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ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU
Použitím špičkových komponentů 
i v nejnižší třídě Michelin mění svět 
tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná 
řada tlakových myček je důkazem toho, 
že Michelin promítl všechny své technické 
znalosti z výroby špičkových pneumatik do 
světa vysokotlakých čističů. Vítáme Vás 
v úžasném světě Michelin.

TATO NOVÁ KOLEKCE tlakových myček 
byla navržena ve spolupráci s jedním 
z leaderů ve svém oboru, společností AR, 
s cílem usnadnit práci a nabídnout skvělé 
stroje všem uživatelům, ať už používají 
svoji myčku pro domácí využití nebo jako 
profesionálové v těžkém provozu. Veškeré 
modely tvořící novou řadu tlakových 
myček Michelin jsou vyrobeny na stejných 
principech, které jsou pro všechny výrobky 
Michelin typické – kvalita, propracovaný 
vzhled a dlouhá životnost.

ČISTENIE SA VÁM STANE ZÁBAVOU
Použitím špičkových komponentov aj v 
najnižšej triede Michelin mení svet tlakových 
čističiek k lepšiemu. Nový úžasný rad 
tlakových čističiek je dôkazom toho, že 
Michelin premietol všetky svoje technické 
znalosti z výroby špičkových pneumatík do 
sveta vysokotlakových čističov. Vítame vás 
v úžasnom svete Michelin.

TÁTO NOVÁ KOLEKCIA tlakových 
umývačiek bola navrhnutá v spolupráci 
s jedným z lídrov vo svojom odbore, 
spoločnosťou AR, s cieľom uľahčiť prácu 
a ponúknuť skvelé stroje všetkým 
používateľom, či už používajú svoju čističku
na domáce využitie alebo ako profesionáli 
v ťažkej prevádzke. Všetky modely tvoriace 
nový rad tlakových čističiek Michelin sú 
vyrobené na rovnakých princípoch, ktoré sú 
pre všetky výrobky Michelin typické – kvalita, 
prepracovaný vzhľad a dlhá životnosť.
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Domácí
použití
DOMÁCE POUŽITIE
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Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli, s automatickým pojistným ventilem 
a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven systémem TSS 
(Total Stop System), který při uvolnění spínače na rukojeti ihned 
vypíná přívod vody. Rychlospojka, kterou se připojuje voda do 
myčky, je vyrobena z průhledného materiálu. Čistotu fi ltru tak vždy 
můžete zkontrolovat pouhým okem a zabránit tak případnému 
poškození čerpadla způsobeného vniknutím nežádoucích nečistot.

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo 
s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, s automatickým 
poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku. Stroj je 
vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý pri uvoľnení 
spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody. Rýchlospojka, ktorou 
sa pripája voda do umývačky, je vyrobená  z priehľadného materiálu. 
Čistotu fi ltra tak vždy môžete skontrolovať len voľným okom
 a zabrániť tak prípadnému poškodeniu čerpadla spôsobeného 
vniknutím nežiaducich nečistôt. 
 

Model   MPX 100
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak 100 bar / 10 Mpa
Max. průtok | Max. prietok 360 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe 50 °C
Materiál čerpadla                                 hliník
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                          elektrický, uhlíkový
Příkon | Príkon 1.300 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                     měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s rychlospojkou | Tlaková pištoľ s rýchlospojkou            plast
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                    ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                         3 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                   5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                            0,5 l
Total Stop System | Total Stop System                                                               ano
Hmotnost | Hmotnosť 6,5 kg

 MPX 100

Standardní výbava | Štandardná výbava

Zabudované držáky na 
příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo

Integrovaný držák na kabel
Integrovaný držiak na kábel

Cena 1.999 Kč / 74,99 €
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Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli, s automatickým pojistným ventilem 
a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven systémem TSS 
(Total Stop System), který při uvolnění spínače na rukojeti ihned 
vypíná přívod vody. Rychlospojka, kterou se připojuje voda do 
myčky, je vyrobena z průhledného materiálu. Čistotu fi ltru tak vždy 
můžete zkontrolovat pouhým okem a zabránit tak případnému 
poškození čerpadla způsobeného vniknutím nežádoucích nečistot. 

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo 
s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, s automatickým 
poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku. Stroj je 
vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý pri uvoľnení 
spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody.  Rýchlospojka, ktorou 
sa pripája voda do umývačky, je vyrobená z priehľadného materiálu. 
Čistotu fi ltra tak vždy môžete skontrolovať len voľným okom
a zabrániť tak prípadnému poškodeniu čerpadla spôsobeného 
vniknutím nežiaducich nečistôt. 

Model   MPX 120
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                             120 bar
Max. průtok | Max. prietok                                         360 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe               50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                hliník
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                 elektrický, uhlíkový
Příkon | Príkon 1.500 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                           měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                  230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s rychlospojkou | Tlaková pištoľ s rýchlospojkou                     plast
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou        ano
Nástavec s rotační tryskou | Násadec s rotačnou tryskou                  ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                     ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                         5 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                   5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                             0,25 l
Total Stop System | Total Stop System                                                               ano
Hmotnost | Hmotnosť 8 kg

 MPX 120

Cena 2.699 Kč / 99,99 €

Zabudované držáky na příslušenství
Zabudované držiaky na príslušenstvo

Standardní výbava | Štandardná výbavaStandardní výbava | Štandardná výbava

Ø 14 cm
Gumová kolečka
Gumové kolieska

Snadný transport
Jednoduchý transport
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Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli, s automatickým pojistným ventilem 
a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven systémem TSS 
(Total Stop System), který při uvolnění spínače na rukojeti ihned 
vypíná přívod vody. Rychlospojka, kterou se připojuje voda do 
myčky, je vyrobena z průhledného materiálu. Čistotu fi ltru tak vždy 
můžete zkontrolovat pouhým okem a zabránit tak případnému 
poškození čerpadla způsobeného vniknutím nežádoucích nečistot. 

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo 
s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, s automatickým 
poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku. Stroj je 
vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý pri uvoľnení 
spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody. Rýchlospojka, ktorou 
sa pripája voda do umývačky, je vyrobená  z priehľadného materiálu. 
Čistotu fi ltra tak vždy môžete skontrolovať len voľným okom
 a zabrániť tak prípadnému poškodeniu čerpadla spôsobeného 
vniknutím nežiaducich nečistôt. 

Model   MPX 120 L
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                                         120 bar / 12 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                     360 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe                           50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                            hliník
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                elektrický, uhlíkový
Příkon | Príkon 1.500 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                              měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                                     230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s rychlospojkou | Tlaková pištoľ s rýchlospojkou                                        plast
Prodlužovací nástavec | Predlžovací násadec                                          ano
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou      ano
Nástavec s keramickou rotační tryskou | Násadec s rotačnou keramickou tryskou                                    ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                       ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                          5 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                     5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                               0,4 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                  ano
Hmotnost | Hmotnosť 8,5 kg

 MPX 120 L

Cena 3.490 Kč / 129 €

Zabudované držáky na příslušenství
Zabudované držiaky na príslušenstvo

Standardní výbava | Štandardná výbava

Ø 14 cm
Gumová kolečka
Gumové kolieska

Snadný transport
Jednoduchý transport

Integrovaný držák na kabel
Integrovaný držiak na kábel
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Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli, s automatickým pojistným ventilem 
a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven systémem TSS 
(Total Stop System), který při uvolnění spínače na rukojeti ihned 
vypíná přívod vody.  Rychlospojka, kterou se připojuje voda do 
myčky, je vyrobena z průhledného materiálu. Čistotu fi ltru tak vždy 
můžete zkontrolovat pouhým okem a zabránit tak případnému 
poškození čerpadla způsobeného vniknutím nežádoucích nečistot.

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo 
s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, s automatickým 
poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku. Stroj je 
vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý pri uvoľnení 
spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody. Rýchlospojka, ktorou 
sa pripája voda do umývačky, je vyrobená z priehľadného materiálu. 
Čistotu fi ltra tak vždy môžete skontrolovať len voľným okom
 a zabrániť tak prípadnému poškodeniu čerpadla spôsobeného 
vniknutím nežiaducich nečistôt. 
 

Model   MPX 130 B
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                                         130 bar / 13 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                     370 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe                           50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                             hliník
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                elektrický, uhlíkový
Příkon | Príkon 1.700 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                             měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                                     230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s rychlospojkou | Tlaková pištoľ s rýchlospojkou                                       plast
Prodlužovací nástavec | Predlžovací násadec                                          ano
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou      ano
Nástavec s rotační keramickou tryskou | Násadec s rotačnou keramickou tryskou                  ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                      ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                           5 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                     5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                              0,4 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                   ano
Hmotnost | Hmotnosť 11,5 kg

 MPX 130 B

Cena 3.999 Kč / 149 €

Navíjecí buben s možností uzamčení
Navíjací bubon s možnosťou uzamknutia

Zabudované držáky na 
příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo

Snadný transport
Jednoduchý transport

Ø 14 cm
Gumová kolečka
Gumové kolieska

Standardní výbava | Štandardná výbava



9

Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli, s automatickým pojistným ventilem 
a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven systémem TSS 
(Total Stop System), který při uvolnění spínače na rukojeti ihned 
vypíná přívod vody.  Rychlospojka, kterou se připojuje voda do 
myčky, je vyrobena z průhledného materiálu. Čistotu fi ltru tak vždy 
můžete zkontrolovat pouhým okem a zabránit tak případnému 
poškození čerpadla způsobeného vniknutím nežádoucích nečistot. 

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo 
s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, s automatickým 
poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku. Stroj je 
vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý pri uvoľnení 
spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody. Rýchlospojka, ktorou 
sa pripája voda do umývačky, je vyrobená z priehľadného materiálu. 
Čistotu fi ltra tak vždy môžete skontrolovať len voľným okom
a zabrániť tak prípadnému poškodeniu čerpadla spôsobeného 
vniknutím nežiaducich nečistôt. 

Model   MPX 130 BW
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                                         130 bar / 13 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                     370 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe                           50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                             hliník
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                elektrický, uhlíkový
Příkon | Príkon 1.700 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                              měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                                    230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s rychlospojkou | Tlaková pištoľ s rýchlospojkou                                         plast
Prodlužovací nástavec | Predlžovací násadec                                          ano
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou      ano
Nástavec s rotační keramickou tryskou | Násadec s rotačnou keramickou tryskou ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                      ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                          5 m
Prodlužovací hadice | Predlžovacia hadica                                                                                        6 m
Mycí kartáč | Umývacia kefa                                                                                                                          ano
Čistič ploch | Čistič plôch                                                                                                                          ano
10 m sada na čištění potrubí a odpadů | 10 m súprava na čistenie potrubia a odpadov                                   ano
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                                      5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                              0,4 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                   ano
Hmotnost | Hmotnosť 11,5 kg

 MPX 130 BW

Cena 4.799 Kč / 177 €

Navíjecí buben s možností uzamčení
Navíjací bubon s možnosťou uzamknutia

Zabudované držáky na 
příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo

Snadný transport
Jednoduchý transport

Ø 14 cm
Gumová kolečka
Gumové kolieska

Příslušenství v ceně 2.499 Kč ZDARMA

Príslušenstvo v hodnote 91,99 € ZADARMO
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Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli, s automatickým pojistným ventilem 
a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven systémem TSS 
(Total Stop System), který při uvolnění spínače na rukojeti ihned 
vypíná přívod vody.  Rychlospojka, kterou se připojuje voda do 
myčky, je vyrobena z průhledného materiálu. Čistotu fi ltru tak vždy 
můžete zkontrolovat pouhým okem a zabránit tak případnému 
poškození čerpadla způsobeného vniknutím nežádoucích nečistot.
Zabudovaná nádrž na saponát. 

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo
 s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, s automatickým 
poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku. Stroj je 
vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý pri uvoľnení 
spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody. Rýchlospojka, ktorou 
sa pripája voda do umývačky, je vyrobená z priehľadného materiálu. 
Čistotu fi ltra tak vždy môžete skontrolovať len voľným okom
a zabrániť tak prípadnému poškodeniu čerpadla spôsobeného 
vniknutím nežiaducich nečistôt. Zabudovaná nádrž na saponát. 

Model   MPX 130 L
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                                         130 bar / 13 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                     370 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe                           50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                           hliník
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                elektrický, uhlíkový
Příkon | Príkon 1.800 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                              měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                                     230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s rychlospojkou | Tlaková pištoľ s rýchlospojkou                                       plast
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou      ano
Nástavec s rotační keramickou tryskou | Násadec s rotačnou keramickou tryskou                                                      ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                       ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                           8 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                    5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                             1,4 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                   ano
Hmotnost | Hmotnosť 16 kg

 MPX 130 L

Cena 5.299 Kč / 197 €

Zabudovaná nádrž na saponát.
Zabudovaná nádrž na saponát. Zabudované držáky na 

příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo

Navíjecí buben s integrovaným 
přívodem vody a zámkem
Navíjací bubon s integrovaným 
prívodom vody a zámkom

Ø 17 cm
Gumová kolečka
Gumové kolieska

Standardní výbava | Štandardná výbava
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Velmi časté 
použití
VEĽMI ČASTÉ 
POUŽITIE
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Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli, s automatickým pojistným ventilem 
a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven systémem TSS 
(Total Stop System), který při uvolnění spínače na rukojeti ihned 
vypíná přívod vody. Zabudovaná nádrž na saponát. Indukční motor.

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo 
s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, s automatickým 
poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku. Stroj je 
vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý pri uvoľnení 
spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody. Zabudovaná nádrž na 
saponát. Indukčný motor.

Model   MPX 150 L
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                                             150 bar / 15 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                         420 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe                               50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                                  hliník
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                     elektrický, indukční
Příkon | Príkon 2.100 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                            měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                                    230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s kovovým závitem | Tlaková pištoľ s kovovým závitom                                              plast
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou      ano
Nástavec s rotační keramickou tryskou | Násadec s rotačnou keramickou tryskou                                    ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                       ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                           8 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                     5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                              1,4 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                   ano
Hmotnost | Hmotnosť 21 kg

 MPX 150 L

Cena 7.799 Kč / 289 €

Zabudovaná nádrž na saponát
Zabudovaná nádrž na saponát.

Zabudované držáky na 
příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo

Navíjecí buben s integrovaným 
přívodem vody a zámkem
Navíjací bubon s integrovaným 
prívodom vody a zámkom

Ø 17 cm
Gumová kolečka
Gumové kolieska

Standardní výbava | Štandardná výbava
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Srdcem stroje je velmi kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
s písty z tvrzené nerezové oceli a mosaznou hlavou, s automatickým 
pojistným ventilem a ochranou proti nízkému tlaku. Stroj je vybaven 
systémem TSS (Total Stop System), který při uvolnění spínače na 
rukojeti ihned vypíná přívod vody. Zabudovaná nádrž na saponát. 
Indukční motor.

Srdcom stroja je veľmi kvalitné triplexné kovové piestové čerpadlo 
s piestami z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou, 
s automatickým poistným ventilom a ochranou proti nízkemu tlaku.
Stroj je vybavený systémom TSS (Total Stop System), ktorý 
pri uvoľnení spínača na rukoväti ihneď vypína prívod vody.  
Zabudovaná nádrž na saponát. Indukčný motor.

Model   MPX 160 RM
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                                             160 bar / 16 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                         600 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe                               50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                                 hliník, mosazná hlava
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                     elektrický, indukční
Příkon | Príkon 3.000 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                              měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                                     230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s kovovým závitem | Tlaková pištoľ s kovovým závitom                                               kov
Nástavec s nastavitelnou tryskou | Násadec s nastaviteľnou tryskou      ano
Nástavec s rotační keramickou tryskou | Násadec s rotačnou keramickou tryskou                                                      ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                       ano, textilní
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                           8 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                    5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                               2 x 0,8 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                   ano
Hmotnost | Hmotnosť 27 kg

 MPX 160 RM

Cena 13.999 Kč / 519 €

Dvojitá nádrž na saponát.
Dvojitá nádrž na saponát.

Zabudované držáky na 
příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo

Ø 17,5 cm
Gumová 
kolečka
Gumové 
kolieska

Standardní výbava | Štandardná výbava

Navíjecí buben s integrovaným 
přívodem vody
Navíjací bubon s integrovaným 
prívodom vody
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Průmyslové 
použití
PRIEMYSELNÉ 
POUŽITIE
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Srdcem stroje je profesionální kovové pístové čerpadlo s mosaznou 
hlavou a keramickými písty, automatickým pojistným ventilem 
a nastavitelným tlakem. Ukazatel tlaku je umístěn na stroji. Myčka 
je vybavena systémem TSS (Total Stop System), který při uvolnění 
spínače na rukojeti ihned vypíná přívod vody. Zabudovaná nádrž na 
saponát s možností nastavení množství saponátu. Indukční motor 
s tepelnou ochranou. Odolný kovový rám.

Srdcom stroja je profesionálne kovové piestové čerpadlo 
s mosadznou hlavou a keramickými piestami, automatickým 
poistným ventilom a nastaviteľným tlakom. Ukazovateľ tlaku je 
umiestnený na stroji. Umývačka je vybavená systémom TSS (Total 
Stop System), ktorý pri uvoľnení spínača na rukoväti ihneď vypína 
prívod vody. Zabudovaná nádrž na saponát s možnosťou nastavenia 
množstva saponátu. Indukčný motor s tepelnou ochranou. Odolný 
kovový rám.

Model   MPX 150 HDC
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Natavitelný tlak | Nastaviteľný tlak                                                 20–150 bar / 2–15 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                         630 l/h
Max. teplota vody na vstupu | Max. teplota vody na vstupe                               60 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                                 hliník, mosazná hlava
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                     elektrický, indukční
Příkon | Príkon                                            3.000 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                                                                měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                   230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s kovovým závitem | Tlaková pištoľ s kovovým závitom                                               kov
Nástavec | Násadec ano
Sada 5ti trysek | Súprava 5 trysiek                                                                                                                              ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                       ano, kovová
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                           10 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                    5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                               3 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                   ano
Hmotnost | Hmotnosť 38 kg

 MPX 150 HDC

Cena 25.999 Kč / 963 €

Ø 30 cm
Gumová kolečka
Gumové kolieska

Standardní výbava | Štandardná výbava

Zabudovaná nádrž na saponát
Zabudovaná nádrž na saponát

Také dostupný s integ-
rovaným navijákem 
na 15 m hadici: model 
MPX 150 HDC RLW
Tiež dostupný s integ-
rovaným navijakom 
na 15 m hadicu: model 
MPX 150 HDC RLW

Cena 27.999 Kč / 1.037 €

Zabudované držáky na 
příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo
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Průmyslové použití
– myčky s ohřevem 
vody 
PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
 ČISTIČKY S OHREVOM VODY
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Srdcem stroje je profesionální kovové pístové čerpadlo s mosaznou 
hlavou a keramickými písty a s automatickým pojistným ventilem. 
Myčka je vybavena systémem TSS (Total Stop System), který při 
uvolnění spínače na rukojeti ihned vypíná přívod vody. Vertikální 
ocelový bojler má dvojitou topnou spirálu. Chlazení topné spirály 
je zajištěno nezávislým elektromotorem. Základna je z kvalitního 
žáruvzdorného materiálu. V případě nedostatku vody vypne 
bezpečnostní spínač bojler z provozu. Indukční motor s tepelnou 
ochranou.

Srdcom stroja je profesionálne kovové piestové čerpadlo 
s mosadznou hlavou a keramickými piestami a s automatickým 
poistným ventilom. Umývačka je vybavená systémom TSS (Total 
Stop System), ktorý pri uvoľnení spínača na rukoväti ihneď vypína 
prívod vody. Vertikálny oceľový bojler má dvojitú výhrevnú špirálu. 
Chladenie výhrevnej špirály je zaistené nezávislým elektromotorom. 
Základňa je z kvalitného žiaruvzdorného materiálu. V prípade 
nedostatku vody vypne bezpečnostný spínač bojler z prevádzky. 
Indukčný motor s tepelnou ochranou.

Model   MPX 150 HL
Specifi kace čerpadla | Špecifi kácie čerpadla
Max. tlak | Max. tlak                                                             150 bar / 15 Mpa
Max. průtok | Max. prietok                                                         500 l/h
Výstupní teplota vody | Výstupná teplota vody                                                           min. 30 °C max.  90 °C, Δ 50 °C
Materiál čerpadla | Materiál čerpadla                                                                                  hliník, mosazná hlava
Specifi kace motoru | Špecifi kácie motora
Typ motoru | Typ motora                                                                                                     elektrický, indukční
Příkon | Príkon 2.500 W
Materiál vinutí | Materiál vinutia                                                                                              měď
Elektrické napětí | Elektrické napätie                                                                                     230V/50Hz
Výbava | Výbava
Tlaková pistole s kovovým závitem | Tlaková pištoľ s kovovým závitom                                                kov
Nástavec | Násadec ano
Mycí tryska 1/4 | Umývacia tryska 1/4                                                                                                                                 ano
Výztuž tlakové hadice | Výstuž tlakovej hadice                                                                     kovová, max. 155 °C, 250 bar, F 3/8”
Délka tlakové hadice | Dĺžka tlakovej hadice                                                                           8 m
Délka kabelu | Dĺžka kábla                                                                                                     5 m
Nádoba na saponát | Nádoba na saponát                                                                               0,5 l
Objem nádrže na naftu | Objem nádrže na naftu                                                                                   4 l
Total Stop System | Total Stop System                                                                                   ano
Hmotnost | Hmotnosť 55 kg

   MPX 150 HL

Cena 34.999 Kč / 1.299  €

Ø 25 cm
Gumová 
kolečka
Gumové 
kolieska

Standardní výbava | Štandardná výbava

Zabudované držáky na 
příslušenství
Zabudované držiaky na 
príslušenstvo

Ocelový bojler
Oceľový bojler
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Foto produktů Obj. číslo Název Vhodné na  modely Cena Kč/Eur + DPH

41513 Sada adaptérů
Súprava adaptérov

všechny modely
všetky modely

199 Kč
7,39 €

41642 Nástavec s nastavitelnou tryskou
Nástavec s nastaviteľnou tryskou MPX 100, MPX 120

299 Kč
10,99 €

41599 Nástavec s turbo tryskou PRO
Nástavec s turbo tryskou PRO

MPX 120 L, MPX 130 B
MPX 130 BW

299 Kč
10,99 €

41616 Nástavec s turbo tryskou PRO
Nástavec s turbo tryskou PRO MPX 130 L

349 Kč
12,99 €

41605 Nástavec s turbo tryskou PRO
Nástavec s turbo tryskou PRO MPX 150 L

579 Kč
21,99 €

41603 Nástavec s nastavitelnou tryskou
Nástavec s nastaviteľnou tryskou MPX 160 RM

449 Kč
16,99 € 

41491 8 m prodlužovací hadice PVC
8 m predlžovacia hadica PVC

MPX 100, MPX 120, MPX 120 L, 
MPX 130 B, MPX 130 BW

499 Kč
18,99 €

41481 8 m prodlužovací hadice PVC
8 m predlžovacia hadica PVC MPX 130 L

599 Kč
21,99 €

41499 8 m vyztužená prodlužovací hadice PVC
8 m vystužená predlžovacia hadica PVC MPX 150 L, MPX 160 RM

999 Kč
37,99 €

41490 10m sada na čištění odpadů a potrubí
10m súprava na čistenie odpadov a potrubia

všechny modely
všetky modely

999 Kč
37,99 €

41444 Mycí kartáč
Umývacia kefa

všechny modely **
všetky modely **

299 Kč
11,99 €

41445 Rotační mycí kartáč
Rotačná umývacia kefa

všechny modely **
všetky modely **

449 Kč
15,99 €

41282 Malý čistič ploch
Malý čistič plôch

všechny modely
všetky modely

699 Kč
25,99 €

41550
Čistič ploch DELUXE s integrovanou 

nádobou na saponát
Čistič plôch DELUXE s integrovanou 

nádobou na saponát

MPX 100, MPX 120, MPX 120 L, MPX 
130 B, MPX 130 BW, MPX 130 L

1 290 Kč
47,99 €

41697 Čistič ploch DELUXE
Čistič plôch DELUXE MPX 150 L, MPX 160 RM

1 290 Kč
47,99 €

*Toto příslušenství není určené pro profesionální modely MPX 150 HDC, MPX 150 HDC RLW a MPX 150 HL. S výběrem příslušenství pro tyto modely Vám poradí autorizovaný prodejce Michelin.
** Modely s bajonetovou rychlospojkou vyžadují adaptér, model. č.: 41513.

*Toto príslušenstvo nie je určené pre profesionálne modely MPX 150 HDC, MPX 150 HDC RLW a MPX 150 HL. 
S výberom príslušenstva pre tieto modely Vám poradí autorizovaný predajca Michelin.
** Modely s bajonetovou rýchlospojkou vyžadujú adaptér, model. č.: 41513.

Originální příslušenství k tlakovým myčkám Michelin
Originálne príslušenstvo k tlakovým umývačkám Michelin
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