
APARATE DE SPALAT CU JET 

QUADRO 800 TST 

QUADRO 1000 TST 

QUADRO 1200 TST 

QUADRO 1000 TS 

QUADRO 1200 TS 
 
 
Aparatele de mai sus pot cur a fa ade, alei cu dale, terase, autovehicule de orice fel, grajduri, canale, recipiente, 
ma ini, etc. 
 
DATE TEHNICE 

Date tehnice QUADRO 

800 TST 

QUADRO 

1000 TST 

QUADRO 

1200 TST 

QUADRO 

1000 TS 

QUADRO 

1200 TS 
Presiunea de lucru, cu reglaj continuu 
Presiune max. admis  
Alimentare cu ap  
 
Volum rezervor apa 
Temp. max. a apei aspirate 
Adâncime max. de aspira ie 
Furtun de presiune 
Conectarea la re eaua electric  
 
Consum 
Putere 
Greutate 
Dimensiuni 
Nivel zgomot cu lance reglabila 
Nivel zgomot cu turboduz  
Recul la lance 
 

30 – 250 bar 
270 bar 
15 l/min 

la 1400 r/m 
16 l 
60oC 
2,5 m 
20 m 

400 V/50Hz 
12 A 

P1 – 7,5 kW 
P2 – 5,5 kW 

89 kg 
770x570x990 

79 dBA 
85 dBA 

20 N 
 

30 – 220 bar 
250 bar 

17,5 l/min 
la 1400 r/m 

16 l 
60oC 
2,5 m 
20 m 

400 V/50 Hz 
12 A 

P1 – 7,5 kW 
P2 – 5,5 kW 

89 kg 
770x570x990 

79 dBA 
85 dBA 

20 N 
 

30 – 180 bar 
200 bar 
21 l/min 

la 1400 r/m 
16 l 
60oC 
2,5 m 
20 m 

400 V/50 Hz 
12 A 

P1 – 7,5 kW 
P2 – 5,5 kW 

89 kg 
770x570x990 

79 dBA 
85 dBA 

22 N 
 

30 – 220 bar 
250 bar 

17,5 l/min 
la 1400 r/m 

16 l 
60oC 
2,5 m 
10 m 

400 V/50 Hz 
12 A 

P1 – 7,5 kW 
P2 – 5,5 kW 

82 kg 
770x570x990 

79 dBA 
85 dBA 

20 N 
 

30 – 180 bar 
200 bar 
21 l/min 

la 1400 r/m 
16 l 
60oC 
2,5 m 
20 m 

400 V/50 Hz 
12 A 

P1 – 7,5 kW 
P2 – 5,5 kW 

82 kg 
770x570x990 

79 dBA 
85 dBA 

22 N 
 

Cod: 40.423 40.421 40.422 40.421 1 40.422 1 

 
DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI 

CONSTRUCTIE 

Aparatele de sp lat cu jet QUADRO 800 TST, QUADRO 1000 TST, QUADRO 1200 TST, QUADRO 1000 TS 
si QUADRO 1200 TS sunt echipamente deplasabile pe ro i. QUADRO 800 TST, QUADRO 1000 TST si 
QUADRO 1200 TST au tambur si 20 m de furtun de presiune. QUADRO 1000 TS si QUADRO 1200 TS au 10 
m de furtun de presiune. 
COMPONENTE 

Construc ia lor este prezentat  în fig. de la pag.4. 
1 – Furtun de alimentare cu ap  din re ea; cu filtru 
2 – Capac rezervor apa 
3 – Pomp  de înalt  presiune 
4 – Manometru cu glicerin  
5 – Robinet reglare presiune – supap  de siguran  
6 – Robinet pentru detergent  
7 – Furtun de presiune 
8 – Pistol de spalat 
9 – Lance reglabila 
10 – Turbo freza 
 
SISTEMUL DE CUR AT CU AP  I DETERGENT 

Pompa poate fi alimentat  cu ap  sub presiune din re ea sau dintr-un vas f r  presiune. Din pomp  apa trece cu 
presiune în eava ejectoare. Jetul de ap  sub presiune se formeaz  la trecerea prin duza lancei. 
În apa de cur are pot fi amesteca i detergen i sau al i agen i de cur are prin intermediul furtunului de aspiratie 
a detergentului. Introduceti furtunul pentru detergent in vasul cu detergent lichid si apoi deschideti valva 6. 
ATENTIE!!! Deschideti valva 6 numai dupa ce furtunul pentru detergent este cufundat in detengent. In caz 
contrar pompa va aspira aer, va avea o functionare defectuasa (trepidati) si se vor distruge etansarile pompei. 
ATENTIE!!! Respecta i toate prevederile în vigoare referitoare la protec ia mediului! 
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EAVA EJECTOARE CU PISTOL DE SP LAT 

Pistolul de sp lat permite func ionarea ma inii numai la ac ionarea tr gaciului întrerup tor. Prin ap sarea 
tr gaciului, pistolul se deschide. Lichidul este pompat pân  la duz . Presiunea cre te pân  la atingerea presiunii 
de lucru selectate.  
Eliberând tr gaciul, pistolul se închide i se întrerupe ie irea lichidului prin ejector. Manometrul trebuie s  arate 
presiunea de 0 bar. 
Presiunea creat  prin închiderea pistolului deschide supapa de siguran  si presostatul opre te motorul. 
Deschiderea pistolului închide supapa de siguran  i motorul porne te din nou, iar pompa transmite lichid în 
ejector la presiunea de lucru selectat  în prealabil. 
ATENTIE!!! Pistolul de sp lat este o instala ie de siguran . El poate fi reparat numai în ateliere autorizate i de 
personal calificat. Se vor utiliza numai piese de schimb recomandate de fabricant. 
 

FURTUNUL DE PRESIUNE 

Furtunul de presiune i lancea de stropire din dotarea ma inii sunt fabricate din materiale superioare i sunt 
adaptate la cerin ele de lucru ale aparatului, fiind marcate corespunz tor. 
Pentru înlocuire utiliza i numai componente recomandate de fabricant i marcate corespunz tor. Conectarea 
furtunului de presiune i a lancei de stropire trebuie s  fie etan  la presiune.  
Se interzice c lcarea cu autoturismul a furtunului de presiune, întinderea excesiv  a acestuia sau r sucirea sa. Nu 
trage i furtunul de presiune peste margini t ioase; pierde i garan ia. 
ATENTIE!!! Furtunul de presiune nu poate fi reparat dar poate fi inlocuit cu un furtun similar. 
 
ROBINETUL DE REGLARE A PRESIUNI – SUPAP  DE SIGURAN  

Presostatul supap  de siguran  protejeaz  aparatul împotriva suprapresiunii i este asfel construit încât nu 
permite selectarea unei presiuni de lucru care dep e te valoarea admis . Piuli a limitatoare a robinetului este 
sigilat . 
Prin ac ionarea robinetului pute i regla continuu atât presiunea de lucru cât i debitul. 
ATENTIE!!! Înlocuirea, repararea, reglarea i resigilarea pot fi efectuate numai de personal autorizat. 
 

RELEUL DE TEMPORIZARE 

Pornirea i oprirea repetat  a aparatelor de aceast  dimensiune solicit  în mod deosebit circuitul de alimentare 
electric  i provoac  uzarea mai rapid  a componentelor electrice interne. De aceea motorul noilor aparate de 
sp lat Kränzle se deconecteaz  singur la 30 de secunde dup  eliberarea tr gaciului i porne te din nou singur 
când tr gaciul este ac ionat. 
 
RELEUL DE SIGURAN  

Dac  uita i s  deconecta i aparatul dup  utilizare sau dac  pistolul nu este utilizat timp de 20 de minute, aparatul 
trece automat în regim de siguran . El poate fi reactivat prin ap sarea întrerup torului principal. 
ATENTIE!!! Înlocuirea i verificarea releului de protec ie pot fi efectuate numai de persoane autorizate. 
Aparatul trebuie s  fie deconectat de la re eaua electric  inainte de orice reparatie. 
 

INSTALAREA APARATULUI 

A ezarea 

Se interzice a ezarea i utilizarea ma inii în înc peri cu pericol de incendii sau explozii, în b ltoace sau sub ap . 
Nu asezati masina in zona in care urmeaza sa spalati cu jetul de inalta presiune. 
ATENTIE!!! Nu aspira i lichide care con in diluan i, tiner, benzin , ulei sau similare. Respecta i specifica iile 
fabricantului referitoare la detergen i! Garniturile din interiorul aparatului nu rezist  la diluan i! Vaporii de 

diluan i presuriza i sunt foarte inflamabili / explozivi i otr vitori. 

ATENTIE!!! Când lucra i cu ap  cald  la 70oC cre te temperatura întregului aparat. Nu atinge i aparatul f r  

m nu i de protec ie! 

 

Conectarea la re eaua electric  

Aparatul se livreaz  cu cablu de alimentare si cu techer. 

techerul se introduce într-o priz  corespunz toare cu împ mântare i întrerup tor pentru atingeri accidentale de 

30 mA. Siguran a de protec ie 16 A lent . 

TENSIUNEA DE ALIMENTARE = 3*400 V/50 Hz (fig. de la pag. 8). 

Dac  utiliza i prelungitoare, acestea tebuie s  fie prev zute cu conductor de împ mântare montat corespunz tor 

la conectori. Conductorii prelungitorului trebuie s  aib  sec iunea transversal  de min. 1,5 mm2 pentru cabluri de 

lungime max. de 10 m. Capetele de conectare trebuie s  fie protejate cu cauciuc, împotriva stropirii cu ap , i nu 

trebuie s  stea pe suprafe e ude. Sec iunea coductorilor pentru cablurile mai lungi de 10 m trebuie sa fie de min. 

2,5 mm2. 
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ATEN IE!!! Prelungitoarele prea lungi provoac  sc derea tensiunii, deficien e de func ionare i pornirea 
dificil  a aparatului.  
Dac  utiliza i o rol  de cablu prelungitor, acesta trebuie derulat în întregime. 
 
FRINA 

Se utilizeaza conform fig. de la pag. 9. 
 

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE PE SCURT 

1.Conecta i furtunul de presiune la aparat i la pistolul de sp lat. 
2.Conecta i aparatul la o surs  de ap  corespunz toare. 
3.Conecta i aparatul la re eaua electric  (la curent trifazat 400 V/50 Hz). 
4.Porni i aparatul i începe i s  sp la i. 
5.Dup  terminarea sp l rii goli i complet pompa (decuplati aparatul de la sursa de apa, consumati apa din 
rezervorul de apa si apoi porni i motorul aprox. 20 de secunde f r  pistol). 
Dup  aceasta pute i rula furtunul de presiune. 
-Utiliza i numai ap  curat ! 

-Proteja i împotriva înghe ului! 

 

INVENTARUL DE LIVRARE 

Inventarul de livrare conform fig. de la pag. 10: 

1.Turbo freza si lance reglabila, 

2.Pistol de presiune, 

3.Aparat de spalat cu jet, 

4.Instructiuni de utilizare, 

5.Furtun de presiune, 

6.Manivela pentru tambur, 

7.Surubelnita si surub fixare manivela tambur, 

8.Cuplaj furtun aspiratie apa. 

 

MONTAREA SI DOTAREA APARATULUI 

A eza i manivela în pozi ia lateral  corect , apoi fixa i cu surubul corespunz tor (fig. de la pag.11). 

Pentru a verifica nivelul de ulei, de uruba i bu onul i verifica i joja. Nivelul de ulei trebuie sa fie intre cele 

doua marcaje (fig. de la pag.11). 

Pentru a putea deplasa aparatul: 

1)ap sa i cu piciorul pe suportul de înclinare 

2)trage i aparatul spre dvs.. 

 

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE 

1.Verificarea nivelului uleiului. Exista doua posibilitati pentru verificarea nivelului uleiului din pompa(fig. pag. 

12): 

a)pe la vizorul de verificare nivel ulei, 

b)pe la joja de verificare nivel ulei. Nivelul uleiului trebuie sa fie intre cele doua marcaje. 

2.Conectati lacea de presiune sau turbo-freza la pistolul de presiune. 

3.Derulati furtunul de presiune complect si cuplatil la pistol si la pompa. Utilizati furtune de presiune de max. 20 

m. 

4.Conecsiunea este urmatoarea: furtun de presiune, pistol, lance (fig. pag. 12).       

5.Pompa poate fi cuplata direct la reteaua de apa rece sau apa calda pina la max. 70o C. 

Furtunul de aspiratie trebuie sa aiba sectiune de min. ¾” = 16 mm. 

Filtrul 1 (fig. pag. 13) trebuie sa fie intotdeauna curat. Verificati filtrul inainte de fiecare utilizare. 

 

ATEN IE!!! Cind utilizati apa calda de pina la 70o C temperatura pompei creste foarte mult. Nu atingeti pompa 

decit cu manusi de protectie. 

 

Alimentarea din vas tampon: 

Daca aspiratia apei se face dintr-un bazin furtunul de conectare dintre pompa de presiune si rezervorul de apa al 

aparatului trebuie desfacut si furtunul de aspiratie al apei trebuie conectat direct la pompa. 

Adincimea maxima de aspiratie este 2,5 metri. 

Asigurativa ca apa este curata. 
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ASPIRAREA DETERGENTULUI 

Introduce i sorbul pentru detergen i în bidon. Deschizind valva pentru detergent, acesta va fi aspirat. Cind 
inchidem valva pentru detergent aspiratia detergentului se va opri automat. Lasati detergentul sa actioneze si 
apoi clatiti cu apa. 
Respectati instructiunile de utilizare ale fabricantului de detergent si regulile de protectie a mediului. 
 
SCOATEREA DIN FUNC IUNE 

1.Opri i aparatul. Puneti intrerupatorul pe pozitia “0”. 
2.Închide i alimentarea cu ap . 
3.Deschide i scurt pistolul pentru a elibera presiunea. 
4.Bloca i pistolul. 
5.Deconecta i furtunul de alimentare cu ap  i pistolul. 
6.Scoate i techerul din priz . 
7.Iarna: depozita i aparatul într-o înc pere ferit  de înghe . 
8.Cur a i filtrul de ap . 
 
PROTECTIA IMPOTRIVA INGHETULUI 

In mod normal dupa folosirea aparatului mai ramine inca ceva apa in pompa. De aceia trebuie luate niste masuri 
speciale de protectie impotriva inghetului. 
-Golirea complecta a aparatului 

Pentru aceasta decuplati circuitul de aspiratie a pompei. Porniti motorul aparatului si apoi deschideti pistolul. 
Acum pompa de presiune va consuma apa care este acumulata in rezervorul de apa al aparatului. Nu permiteti 
aparatului se functioneze fara apa mai mult de un minut. 
-Umplerea aparatului cu soluti anti-inghet 

Daca aparatul urmeaza sa nu fie folosit o perioada de tip mai indelungata, in special pe perioada ierni trebuie sa 
introduceti in pompa o solutie anti-inghet. Pentru aceasta introduceti solutia anti-inget in rezervorul de apa al 
aparatului si apoi porniti aparatul. Lasati pistolul deschis pina cind solutia anti-inget ajunge la duza lanciei. 
ATEN IE!!! Cel mai bine este sa protejati instalatia impotriva inghetului prin depozitarea sa intr-o incapere 
incalzita. 
 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 

-Atentie la forta de recul a lacei. 
-Atentie dupa fiecare utilizare blocati tragaciul pistolului pentru a impiedica stropirea accidentala. 
 
 

 

 

Copiii nu au voie s  lucreze     Nu stopi i aparatul cu jet         Nu îndrepta i jetul de ap   
cu aparatul de sp lat!              de ap  sau cu presiune!          spre priza de curent! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



 
 

 

 
Nu îndrepta i jetul de ap       Nu deteriora i cablul i nu         Nu încol ci i i nu îndoi i 
spre oameni sau animale!      face i repara ii improvizate!       furtunul de presiune! 
 

 

ACCESORII 
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Sp lat autoturisme, pere i de sticl , rulote,         Cur at evi, canale, scurgeri,etc. cu  
ambarca iuni, etc. cu perie de sp lat rotativ ,     furtun de cur at evi cu duz  KN i  
40 cm lungime i niplu M 22x1,5 ST 30               niplu M 22x1,5 ST 30 
 

 

 

 

 

     Cur at caroserii auto i alte suprafe e 
plate cu perie cu niplu ST 30. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Duz  pentru jet rotitor concentrat pentru 
murd rie dificil . Turboduz  cu prelungire 
de 40 cm i niplu ST 30. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENTE I REMEDIEREA LOR 

Duza este înfundat ! 

* Nu exist  jet de ap  dar manometrul arat  presiune normal ! 
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Ventilele sunt murdare sau ancrasate! 

* Manometrul arat  presiune sub normal    * Furtunul de presiunea vibreaz  * Jetul de 
ap  este neuniform  * Ventilele se pot ancrasa dac  aparatul nu este folosit un timp mai 
îndelungat 
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REGULI GENERALE 

SCHIMBUL DE ULEI 

Primul schimb de ulei se va face dupa aproximativ 50 ore de functionare, dupa care uleiul se schimba la fiecare 
1.000 ore de functionare dar nu la intervale de timp mai mari de un an. 
Daca uleiul capata o culoarea gri laptos atunci trebuie inlocuit. 
Deschideti surubul pentru golirea bai de ulei care este in partea de jos a pompei. Puneti masina in pozitie 
orizontala si lasati uleiul sa se scurga. 
Capacitate baie ulei: 1 litru 
Tip ulei: ulei motor SAE 10W-60 semi-sintetic. 
 
FILTRUL DE APA 

Pe circuitul de aspiratie al pompei montati intotdeauna filtru fin lavabil. Neutilizarea acestui filtru poate provoca 
pompei defectiuni ce nu fac obiectul garantiei. 
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