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MAZZONI 
 

Meleg vizes magasnyomású mosó berendezések 
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PH 1000  

meleg vizes magasnyomású mosó 
 
 
Hobby kivitel, otthoni, kisipari felhasználásra ajánlott 
 
 
 
- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylı, indukciós, 
integrált, hıvédelemmel ellátott  
  elektromos motor. 
- Háromdugattyús, eloxált alumínium ötvözető axiális 
szivattyú   
- 5 méter elektromos kábel  
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó / 
- Biztonsági szelep 
- Magasnyomású tömlı 
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly 
gyorscsatlakozóval 
- Edzett acél, állítható szórófej 
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás  
- Beépített tisztítószertartály 
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó úszóval 
- Termosztát a víz hımérsékletének szabályozására 
- Gázolajos, biztonsági acél bojler 
- TST  késleltetett total stop 
 
 

típus Nyomás 
bar 

L / perc KW Volt Fordulat Vízhıfok súly Méret 
cm 

PH1000 120 7 1,2 230/50 2800 30-90 °C 69 kg 95*60*85  
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PH 2000  

meleg vizes magasnyomású mosó 
 
Félprofi kivitel, autókozmetikák, kisebb autómosók 
részére 
 
 
 
- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylı, indukciós, 
integrált hıvédelemmel ellátott  
  elektromos motor. 
- Félprofi axiális szivattyú, réz fejjel és három acél-dugattyú 
kerámia bevonattal   
- 5 méter elektromos kábel  
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó / 
- Biztonsági szelep 
- Magasnyomású tömlı 
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly 
gyorscsatlakozóval 
- Edzett acél, állítható szórófej 
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás  
- Beépített tisztítószertartály 
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó úszóval 
- Termosztát a víz hımérsékletének szabályozására 
- Gázolajos, biztonsági acél bojler 
- TST késleltetett total stop 
 
 
 

típus Nyomás 
bar 

L / perc KW Volt Fordulat Vízhıfok súly Méret 
cm 

PH2000 140 10 2,2 230/50 2800 30-90 °C 90 kg 87*59*6 5 
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MH 3001 /3061  

meleg vizes magasnyomású mosó 
 
Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra 
 
 
 
- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylı,indukciós, 
integrált hıvédelemmel ellátott,  
   nagyteljesítményő, 1400 fordulatszámú, elektromos motor. 
- Elasztikus tengelykapcsoló 
- Nagyteljesítményő szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és 
három kerámia dugattyúval. 
- 5 méter elektromos kábel 
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó / 
- Olajszint kijelzés 
- Manométer 
- 10 m magasnyomású tömlı 
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly 
gyorscsatlakozóval 
- Edzett acél, állítható szórófej  
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás  
- Beépített tisztítószertartály 
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó 
úszóval 
- Termosztát a víz hımérsékletének szabályozására 
- Gázolajos, biztonsági acél bojler 
- TST késleltetett total stop 
- DDS biztonsági leállító rendszer 
 
 

típus Nyomás 
bar 

L / 
perc 

KW Volt Ford. Vízhıfok 
°C 

Súly 
kg 

Méret cm 

MH3001 140 11 2,2 400/50 1400 150 100 95*60*100 
MH3061 150 15 4 400/50 1400 150 120 95*60*100 
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PH 3000 /3050  

meleg vizes magasnyomású mosó 
 
Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra 
 
 
 
- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylı, indukciós, 
integrált hıvédelemmel ellátott,   
   nagyteljesítményő, 1400 fordulatszámú, elektromos motor. 
- Elasztikus tengelykapcsoló 
- Nagyteljesítményő szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és 
három kerámia dugattyúval. 
- 5 méter elektromos kábel 
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó / 
- Olajszint kijelzés 
- Manométer 
- Figyelmeztetı kijelzések 
- 10 m magasnyomású tömlı  
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly 
gyorscsatlakozóval 
- Edzett acél, állítható szórófej  
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás  
- Beépített tisztítószertartály 
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó 
úszóval 
- Termosztát a víz hımérsékletének szabályozására 
- Gázolajos, biztonsági acél bojler 
- TST késleltetett total stop 
- DDS biztonsági leállító rendszer 
 
 
 

típus Nyomás 
bar 

L / 
perc 

KW Volt Ford. Vízhıfok 
°C 

Súly 
kg 

Méret cm 

PH3000 150 10 2,2 230/50 1400 30-120° 100 87*59*65 
PH3050 160 13 4 400/50 1400 30-120° 110 87*59*65 
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PH 3025  /3060 /3080 /4000  

meleg vizes magasnyomású mosó 
 
Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra 
 
 
 
- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylı, indukciós, 
integrált hıvédelemmel ellátott,   
  nagyteljesítményő, 1400 fordulatszámú, elektromos motor. 
- Elasztikus tengelykapcsoló 
- Nagyteljesítményő szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és 
három kerámia dugattyúval. 
- 5 méter elektromos kábel 
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó / 
- Olajszint kijelzés 
- Manométer 
- Figyelmeztetı kijelzések 
- 10 m magasnyomású tömlı 
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly 
gyorscsatlakozóval 
- Edzett acél, állítható szórófej  
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás  
- Beépített tisztítószertartály 
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó 
úszóval 
- Termosztát a víz hımérsékletének szabályozására 
- Gázolajos, biztonsági acél bojler 
- TST késleltetett total stop 
- DDS biztonsági leállító rendszer 
- 1 L-es szőrı 
- Kézifék 
 
 

 
 
 

típus Nyomás 
bar 

L / 
perc 

KW Volt Ford. Vízhıfok 
°C 

Súly 
kg 

Méret cm 

PH3025 120 11 2,2 230/50 1400 30-150° 130 120*75*104  
PH3060 150 15 24 400/50 1400 30-150° 160 120*75*104 
PH3080 170 13 4 400/50 1400 30-150° 165 120*75*104 
PH4000 200 15 5,5 400/50 1400 30-150° 175 120*75*104  
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W 4000 /4050 /5000 /5025 /5050 

meleg vizes magasnyomású mosó 
 
Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra 
 
 
- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylı, indukciós, 
integrált hıvédelemmel ellátott,   
  nagyteljesítményő, 1400 fordulatszámú, elektromos motor. 
- Elasztikus tengelykapcsoló 
- Nagyteljesítményő szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és 
három kerámia dugattyúval. 
- 5 méter elektromos kábel 
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó / 
- Olajszint kijelzés 
- Manométer 
- Figyelmeztetı kijelzések 
- 10 m magasnyomású tömlı 
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly 
gyorscsatlakozóval 
- Edzett acél, állítható szórófej  
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás  
- Beépített tisztítószertartály 
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó 
úszóval 
- Termosztát a víz hımérsékletének szabályozására 
- Gázolajos, biztonsági acél bojler 
- TST késleltetett total stop 
- DDS biztonsági leállító rendszer 
- 1,4 L-es szőrı 
- 20 L-es üzemanyagtank 
- Kézifék 
  
 

típus Nyomás 
bar 

L / 
perc 

KW Volt Ford. Vízhıfok 
°C 

Súly kg Méret cm 

W5000 200 20 7,5 400/50 1400 30-150° 220 120*80*113  
W5050 200 25 11 400/50 1400 30-150° 237 120*80*113 
W5025 250 20 11 400/50 1400 30-150° 230 120*80*113 
W4000 200 15 5,5 400/50 1400 30-150° 200 120*80*113  
W4050 150 20 5,5 400/50 1400 30-150° 200 120*80*113  
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W 5080 /6000  

meleg vizes magasnyomású mosó 
 
Profi kivitel, folyamatos ipari felhasználásra 
 
 
- MEC sorozatú, karbantartást nem igénylı, indukciós, 
integrált hıvédelemmel ellátott,  
  nagyteljesítményő, 1400 fordulatszámú elektromos motor. 
- Elasztikus tengelykapcsoló 
- Nagyteljesítményő szivattyú, hajtókarokkal, réz fejjel, és 
három kerámia dugattyúval. 
- 5 méter elektromos kábel 
- Automatikus bypass-szelep / nyomásszabályzó / 
- Olajszint kijelzés 
- Manométer 
- Figyelmeztetı kijelzések 
- 10 m magasnyomású tömlı 
- Automata, rozsdamentes acél szórópisztoly 
gyorscsatlakozóval 
- Edzett acél, állítható szórófej  
- Alacsonynyomású tisztítószer adagolás  
- Beépített tisztítószertartály 
- Beépített üzemanyagtartály, szivattyúval, szabályozó 
úszóval 
- Termosztát a víz hımérsékletének szabályozására 
- Gázolajos, biztonsági acél bojler 
- TST késleltetett total stop 
- DDS biztonsági leállító rendszer 
- 1,4 L-es szőrı 
- 20 L-es üzemanyagtank 
- Kézifék 
 
 
 

típus Nyomás 
bar 

L / 
perc 

KW Volt Ford. Vízhıfok 
°C 

Súly 
kg 

Méret cm 

W5080 200 30 11 400/50 1400 30-150° 264 120*80*113 
W6000 200 25 11 400/50 1400 30-150° 264 120*80*113 

 
 
 


