
HW1300 / HW1200
Lavadoras de alta pressão autoaspirantes

A satisfazer as necessidades dos profisionais

Fácil ajuste da pressão e 
função autoaspiração.

Respeita o meio ambiente, 
o reduzir a quantidade de água usada.*

HW1200

HW1300

2 velocidades
Recolhe mangueira

*em comparação com uma mangueira de jardim.



Grande potência.

Modo de baixo nível de ruído.

Usa menos do 80% de água que 
uma mangueira de jardim. 

2 velocidades.

Recolhe mangueira.

HW1300

Modo tartaruga.
Até um 10% menos de 
ruído e um 20% menos de 
quantidade de água que 
em modo alto. 

HW1300

A mangueira de alta pressão pode-se enrolar para uma 
preparação do trabalho ou uma limpeza mais fácil e rápida. 

Foto: HW1300

Lavadoras de alta pressão.

Pressão máxima

130 bar 

Fluxo máximo

450 L/h



Função de ajuste da pressão Variedade de opções.
de forma rápida e simples, apenas a girar a boca. 

Função autoaspiração.

HW1200

Alta pressão

Lança com regulador
de pressão

Baixa pressão

HW1200HW1300HW1200HW1300

Lança com regulador tipo leque.

Pistola.

Lança turbo, com boca rotativa.

Lança com regulador de pressão.

Escova universal.

Boca recipiente 
para detergente.

Escova antisalpicadura*
*necessária lança turbo.

Mangueira
de aspiração.

Foto: HW1300

Mangueira de aspiração.

Lança acotovelada.

Prolongador de lanças.

Escova rotativa.

Mangueira 
desentupidora.

Muito leves.

Não só permite lavado a alta pressão, 
também tem a opção de baixa pressão 
para lavar vidros, ar acondicionado, 
carros, etc...

Pressão máxima

120 bar 

Fluxo máximo

420 L/h

HW1300

12,7 kg

HW1200

11,0 kg



Equipamento básico: 

1.800W
130 bar
450 L/h
40 °C
10 m 
76 dB(A)
4,86 m/s²
292x358x830 mm
12,7 kg 
5,0 m

Consultar na Web.

Lavadoras de alta pressão autoaspirantes

Duplo isolamento
HW1200HW1300

HW1300 / HW1200

Potência
Pressão máxima
Fluxo máximo
Máx. temperatura de entrada de água
Comprimento da mangueira
Nível de pressão sonora
Nível de vibração
Dimenssões (C x L x Al)
Peso
Cabo de alimentação

1.800W
120 bar
420 L/h
40 °C
10 m 
72 dB(A)
4,11 m/s²
292x358x830 mm
11,0 kg 
5,0 m 

*Peso de acordo com a EPTA.

Makita, Lda.
Centro Empresarial Alverca, arm. C2 2615-187

Vale das Ervas Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991PT

Casquilho de segurança
antidesconexão.

Lança turbo, com boca rotativa.

Set de conexão 
para aspiração.

Set de união num 
toque.

Kit de mangueira
de aspiração.

Mangueira de
alta pressão.

Prolongador de lanças.

Lança com regulador de pressão.

Boca recipiente para 
detergente.

Escova universal.

Lança com regulador 
tipo leque.

Escova rotativa.

Lança acotovelada.

Mangueira desentupidora.

Escova antisalpicadura*
*necessária lança turbo.

Acessórios e opções.

Adaptador.

HW1200HW1300

Mangueira de
alta pressão.

Pistola.


