CENNIK
URZĄDZEŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
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BKF Sp. z o.o.; Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. 91 8147 100, fax 91 8147 178; bkf.pl, e-mail: handel@bkf.pl
NIP: 782-237-01-46; kapitał zakładowy 300.000 zł
KRS 0000262269, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Cennik ważny od 01/01/2017 do 31/12/2017

Cennik zawiera ceny netto.
BKF Sp.z.o.o. w ramach prowadzonej polityki stałego udoskonalania sprzedawanych
produktów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych dotyczących
zarówno urządzenia jak i wyposażenia, których nie obejmuje niniejsza publikacja oraz do
zmiany cen. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o kontakt –
Tel: 91 8147 104.
Cennik jest publikowany w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej.
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Urządzenia zimnowodne
8 516 zł

BKF HEAVY 200 bar / 15 l

Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, idealna zarówno do użytku domowego jak i
profesjonalnego. Dzięki obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej maszyna nadaje się do
codziennego użytkowania również w ciężkich warunkach. Niewielkie gabaryty pozwalają
przechowywać urządzenie w garażu czy piwnicy. Prędkość obrotowa silnika 1450
sprawia, że maszyna jest bardzo cicha i gwarantuje wysoką wydajność nawet przy
ciągłej eksploatacji. Urządzenie posiada w komplecie wszystkie niezbędne elementy
potrzebne do pracy. Wyposażone jest w wysokiej jakości pompę INTERPUMP z
mosiężnymi głowicami i ceramicznymi tłokami. Idealnie nadaje się na budowy, warsztaty
samochodowe prac domowych, prac w ogrodzie i przy domu. Urządzenie wymaga
zasilania 400V. W skład urządzenia wchodzą:






Wąż wysokociśnieniowy 10 m
Pistolet
Lanca
Dysza

8 516 zł

BKF BASIC C 200 bar / 15 l

Myjka wysokociśnieniowa zimnowodna, ze względu na niewielkie gabaryty idealnie
nadaje się zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego. Urządzenie posiada
plastikową obudowę, łatwą w demontażu dzięki czemu utrzymanie czystości pompy czy
regulatora nie sprawia problemu. Myjka posiada zbiornik na detergent oraz skrętne
przednie koło w celu łatwiejszego transportu. Urządzenie może być używane zarówno
profesjonalnie jak i przy pracach domowych. Dzięki systemowi Total Stop maszyna
samoczynnie wyłącza pracę pompy, dzięki czemu jest bardzo ekonomiczna. Wysokiej
jakości pompa INTERPUMP z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą pozwala
pracować maszynie nieprzerwanie przez wiele godzin. Prędkość obrotowa silnika 1450
sprawia, że maszyna jest bardzo cicha i gwarantuje wysoką wydajność nawet przy
ciągłej eksploatacji. Urządzenie posiada w komplecie wszystkie niezbędne elementy
potrzebne do pracy. Idealnie nadaje się do prac w warsztatach samochodowych,
myjniach ręcznych, pracach domowych i do firm sprzątających. Urządzenie wymaga
zasilania 400V.
W skład urządzenia wchodzą:
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Wąż wysokociśnieniowy 10m
Pistolet
Lanca
Dysza
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Urządzenia gorącowodne
BKF CLASSIC 200 bar / 15 l

12 018 zł

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna. Najpopularniejszy model myjki
gorącowodnej. Łatwa w użyciu. Wyposażona w wysokiej jakości pompę
INTERPUMP z mosiężną głowicą z ceramicznymi tłokami o mocy 7,5 HP.
Dostęp do pompy i silnika ułatwia prosty demontaż plastikowej obudowy.
BKF CLASSIC jest urządzeniem, zaprojektowanym tak, aby osiągać
najlepsze rezultaty w rozsądnej cenie. Minimalna ilość elektroniki pozwala
zachować wysoki stopień efektywności. Prędkość obrotowa silnika 1450
sprawia, że maszyna jest bardzo cicha i gwarantuje wysoką wydajność nawet
przy ciągłej eksploatacji (12-15 h/ dzień). Myjka posiada zbiornik na
detergent oraz paliwo. Może być używana zarówno profesjonalnie jak i przy
pracach domowych. Dzięki systemowi Total Stop maszyna samoczynnie
wyłącza pracę pompy, dzięki czemu jest bardzo ekonomiczna. . Urządzenie
posiada w komplecie wszystkie niezbędne elementy potrzebne do pracy.
Urządzenie wymaga zasilania 400V. Urządzenie można wykorzystać m.in w
przetwórstwie spożywczym, rolnictwie, warsztatach samochodowych,
przemyśle budowlanym itp. W skład urządzenia wchodzi:
 wąż wysokociśnieniowy 10 m
 pistolet
 lanca
 dysza

BKF PRIME 200 bar / 15 litrów

13 579 zł

Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna. Profesjonalne urządzenie bardzo
dużej mocy (7,5 HP) doskonale sprawdza się przy ciągłej pracy. Dzięki
mosiężnej głowicy i ceramicznym tłokom doskonale sprawdza się w trudnych
warunkach. Dodatkowy filtr mosiężny przed pompą i ochrona silnika przed
przegrzaniem zwiększa wydajność maszyny. Dzięki systemowi Total Stop
maszyna samoczynnie wyłącza pracę pompy, dzięki czemu jest bardzo
ekonomiczna. Urządzenie wyposażone jest w dodatkowe systemy takie jak:
kontrolka paliwa, kontrolka awaryjna, hamulec. Boiler ze stali nierdzewnej
wyposażony jest w system chłodzenia powietrzem. BKF Prime idealne nadaje
się do pracy wszędzie tam, gdzie warunki pracy wymagają bardzo dobrego
jakościowo sprzętu do ciągłej pracy np. w budownictwie, przemyśle ciężkim,
metalurgicznym, spożywczym i dużych gospodarstwach rolnych. W skład
urządzenia wchodzą:
 przewód wysokiego ciśnienia o długości 10 m.
 pistolet
 lanca
 dysza
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