
L PROFI 2500
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

2500 PSI
PRESSÃO MÁXIMA



FORÇA E PRECISÃO

MELHOR ESCOLHA
PARA TRABALHAR COM



PEQUENO
COMÉRCIO

CALÇADA BICICLETA PEQUENO
CONDOMÍNIO

PAREDE MOTO CARRO JARDIM

Ideal para:

Potência superior para 
uma limpeza avançada

2450 PSI
PRESSÃO MÁXIMA

700 L/h
VAZÃO

3200 W

Perfeito para remover níveis 
incrustados de sujeiras

CV = 4,3



MAIS FUNCIONAL
Equipada com bicos específicos para 
diferentes tipos de limpeza. Escolha 
entre os bicos de 0°, 15°, 40° e
shampoo.

Acessórios perfeitos para diferentes 
limpezas com precisão.

40º

15º

0º

Shampoo

BICOS DE 
ALTA 

PRESSÃO

Bico 40º Bico 15º Bico 0º Shampoo



Motor de indução
Uma lavadora com altíssima durabilidade!

Mais mobilidade para lavar
• Cabo elétrico de 5 metros
• Mangueira de Alta  Pressão com trama de 
aço de 10 metros com sistema antitorção.

Suporte para acessórios
Permite acomodar mangueira, pistola e cabo 
elétrico em locais adequados, proporcionando um 
trabalho muito mais organizado e otimizado para 
uso e armazenamento da máquina

MAIS RESISTENTE!
Mangueira com tramas de aço, 
pistões em cerâmica, bomba 
radial triplex com cabeçote de 
latão, lança de inox com 
conexão rápida para bicos.

Componentes que 
aumentam a resistência 
para o uso mais intensivo.



DIFERENCIAIS:
• Espigão para conexão da mangueira de 

entrada de água (3/4”).
• Alça removível e emborrachada para 

transporte.
• Suporte para bicos de alta pressão.
• Sistema by-pass.
• Filtro de água.
• Dispositivo para sucção de detergente.



DESIGN COMPACTO
Equipada com alças de encaixe e rodas 

emborrachadas. Fácil para transportar e perfeita 
para uma limpeza mais prática.



Componentes
Bomba radial triplex com cabeçote de latão.

Pistões de cerâmica.

Cabo elétrico de 5 metros.

Sistema by-pass.

Disponível para sucção de detergente.

Filtro de água.

Espigão para conexão de mangueira de entrada de água (3/4)

Rodas de borracha

Conteúdo da Caixa
1 Lavadora de Alta Pressão WAP L PROFI 2500.

1 Pistola de alta pressão com trava de segurança.

1 Lança com conexão rápida.

1 Suporte da lança e pistola.

4 Bicos inox (0º, 15º, 40º e shampoo).

1 Mangueira de alta pressão 10 metros.

220 V

Potência: 3200 W (4.3 CV)

Pressão máxima: 2500 PSI

Tensão: 220V mono

Vazão: 700 L/h

Dimensões (C x L x A): 87 x 46 x 79 cm 



Maior aliada na limpeza pesada!

WAP L PROFI 2500

Wap tem que ser da




