
i-wash

Yksi varsi  
hoitaa kaiken



i-wash

Tuntikausien ikkunanpesu vettä johtavilla pesuvarsilla voi 

rasittaa kehoa huomattavasti. Sopiva materiaali voi vähentää 

ongelmia huomattavasti sekä auttaa työskentelemään 

tehokkaammin ja turvallisemmin. Tutustu i-washiin, sarjaan 

kevyitä, hiilikuidusta valmistettuja, vettä johtavia pesuvarsia ja 

lisävarusteita, jotka on suunniteltu ikkunanpesun ammattilaisia 

ajatellen. i-wash on markkinoiden kehittynein 

pesuvarsijärjestelmä. Se on helppokäyttöinen, erittäin tehokas ja 

monipuolinen yksinkertaisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta. 

i-wash tarvitsee vain kytkeä – se toimitetaan koottuna, joten se 

on heti valmis tositoimiin.

Käyttäjäystävällinen,  
tehokas ja monipuolinen



Täydellinen varsi  
joka tehtävään

Pesuvarren jäykkyys ja paino vaikuttavat 
työtehoon. i-wash-sarjassa on kolme 

erilaista vettä johtavaa pesuvartta  
ja kaksi pidennysvartta. Voit valita aina 
tilanteeseen sopivan varren tehtävän, 

työajan ja työskentelykorkeuden mukaan.
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i-wash Pro Reach 
Ehdoton työväline  
korkeisiin kohteisiin.
 
Extension Pole
Yllät jopa 18,5 metrin 
korkeuteen.
 
i-wash Basic Reach 
Sopii alkajaisiksi. 

Power Wash 
Markkinoiden tasapainoisin 
painepesuvarsi. 



Keskeiset 
ominaisuudet

Pidennysosat
i-washin osat ovat pidennettäviä,  
ja niitä voi liittää toisiinsa. Voit lisätä 
tai poistaa varresta osia tarpeen 
mukaan. Kahvan halkaisija säilyy aina 
samana käytössä olevista lisäosista 
riippumatta. Kaikilla varsilla on 
omat tulpat, jotka estävät hiilikuitua 
vahingoittumasta ja lisäävät näin 
osien kestävyyttä.

Älykkäät kiinnikkeet
Huipputekniikkaa edustavat, 
älykkäät kiinnikkeet estävät vipuja 
pyörimästä. Ne ovat helppokäyttöiset 
ja luotettavat pesuvarren koko 
käyttöiän ajan. Kiinnikkeiden avulla 
voit pidentää ja lyhentää pesuvarren 
helposti muutamassa sekunnissa. 

i-suit
i-washin käyttäminen yhdessä 
i-suitin kanssa nopeuttaa suurissa 
projekteissa työskentelyä 20 % 
lisäämättä kehon kuormitusta. Työn 
määrä ja fyysinen kuormittavuus 
vähenevät 50 %.

Varoitusmerkintä
Älä koskaan pidennä varsia 
pidemmiksi kuin kunkin varren 
päähän on merkitty.

Tehokas pikairrotusjärjestelmä
i-washissa on pikairrotusjärjestelmä,  
jonka ansiosta harjojen ja 
lisävarusteiden vaihto sujuu nopeasti. 
Näin säästät aikaa varsinaiseen 
työhön.

Letkujärjestelmä
Letkut kulkevat varsien sisällä, 
joten ne eivät sotkeennu. Letkun 
irrottaminen harjanvaihtoa varten 
sujuu sekunneissa. Vedä punaisesta 
lukituspidikkeestä, työnnä mustaa 
holkkia kohti T-kappaletta, pidä 
se paikallaan ja vedä letku ulos. 
Valmista tuli!

i-suit saatavana  
kahtena eri versiona  

i-washille ja  
Power Washille 



i-wash 
Pro Reach

Kurkota korkeammalle
Jäykkien ja erittäin keveiden 

hiilikuituvarsien ansiosta joka 
tehtävään on sopivan pituinen 
pesuvarsi, joka mahdollistaa 

tehokkaan työskentelyn ja säästää 
aikaa. Pidennyspaketissa 1 on 3 

vartta, ja se tuo 4,1 metriä lisäpituutta. 
Pidennyspaketti 2 tuo 1,8 metriä 

lisäpituutta vartta kohden. Kaikkien 
pidennysosien käytössä ollessa 

enimmäisulottuvuus  
on 18,5 metriä. 

Erittäin jäykkä

Pro Reach on markkinoiden tukevin 
lyhyt pesuvarsi, joka säilyttää 
jäykkyytensä jopa 18,5 metrin  

pidennysosien kanssa käytettäessä. 

Kuljeta vaivatta mukana

Pesuvarren pituus lyhennettynä 
 ilman harjaa on vain 1,57 metriä,  

joten se mahtuu pakettiautoon kuin 
pakettiautoon. 

Turvallisuus

Varsilla yltää jopa 18,5 metrin 
korkeuteen, joten voit puhdistaa 

ikkunoita jalat tukevasti maan 
kamaralla. 

Materiaali

HM 3K -hiilikuitu

Ketterä 
ja kevyt



i-wash Basic Reach

i-wash Basic Reach sopii  
täydellisesti ensimmäiseksi 
pesuvarreksi, jonka avulla 
pääset nopeasti alkuun.

i-wash 
Basic Reach

Pidennys

Basic Reachissa on 6 varren pituutta 
alkaen 1,57 metristä aina 8,05 metrin 

pituuteen saakka.

Kuljeta vaivatta mukana

Pesuvarren pituus lyhennettynä 
 ilman harjaa on vain 1,57 metriä,  

joten se mahtuu pakettiautoon kuin 
pakettiautoon. 

Työskentelyyn ensimmäisten 
kerrosten tasalla

9,5 metrin työskentelykorkeuden  
ansiosta i-wash Basic Reach on 
täydellinen varsi työskentelyyn 
ensimmäisten kerrosten tasalla.

Materiaali

65-prosenttista hiilikuitua

Kaikki 
hallinnassa



Power Wash

Power Wash

Markkinoiden tasapainoisin
painepesuvarsi. 

Helppo käyttää

Power Wash toimitetaan  
koottuna, liitä vain  
suutin sen päähän.

Työskentelykorkeus

Enimmäistyöskentelykorkeus  
on 8 metriä.

Työskentely lämpötilojen äärirajoilla

Power Wash sopii työskentelyyn 
–10 °C…100 °C:n lämpötiloissa.

Ulkoseinien puhdistus

200 barin paineen ansiosta Power 
Wash onsopiva ratkaisu kaikkiin korkeaa 

painetta vaativiin tehtäviin! Puhdistat 
ulkoseinät vaivatta ilman telineitä. 

Ergonomista työskentelyä 

i-suitin paineletkuosaa käyttäessäsi 
työskentelet ergonomisesti ja lisäät 

tehokkuutta. Lisäosa myös pitää Power 
Washin tasapainossa.

Vakaa 
ja tehokas

Kaikki 
hallinnassa
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TAKUU

Tekniset tiedot 
 
 
 i-wash Basic Reach i-wash Pro Reach Power Wash 
 6 osaa (1–6) Osat (1–6)

Materiaali 65 % hiilikuitua 100 % hiilikuitua 65 % hiilikuitua

Työskentelykorkeus  9,5 m 9,5 m 8 m

Pituus pidennettynä 8,1 m 8,1 m 6,5 m

Pituus kokoonvedettynä 1,57 m 1,57 m 1,80 m

Paino 1800 g 1690 g 4110 g

Kahvan halkaisija  37 mm 37 mm 37 mm

Teleskooppijatke – Osat 7–9   – 
  Varren pituus 4,10 m  
  Työskentelykorkeus enintään 13,5 m 
  Osa 10  
  Varren pituus 1,80 m  
  Työskentelykorkeus enintään 18,5 m

Lisäosat Mukana MAKSUTON 26 cm leveä, keskikova harja,  – 
 pikalukittava hanhenkaula, joka vuodenaikaan  
 sopiva letku ja liitin.
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Työkalupakki joka tehtävään
Hyvin varustettu työkalupakki  
on välttämätön väline 
ikkunanpesutehtävissä. i-washilla 
on ratkaisu joka tehtävään – 
samassa, kätevässä työkalupakissa. 
Se sisältää lisävarusteita, harjoja, 
hanhenkauloja, jatkeita, niveliä, 
ruiskujärjestelmiä ja varaosia. 


