
TLAKOVÉ MYČKY

 
Domácí použití

double speed system

velmi časté použití

profesionální použití

ohřev vody

katalog 
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Výhody a použití

Domácí použití

NOVINKA

Tato řada tlakových myček Michelin byla 
zkonstruována tak, aby vyhověla všem 
požadavkům z řad běžných domácích 
uživatelů, kteří ji využijí ke všem běžným 
pracím okolo domu, chaty, garáže či dílny. 
Použitou technikou překonává standardy 
běžné ve své třídě a přidává dokonalý design, 
nadprůměrnou spolehlivost, všestrannost a 
snadnou ovladatelnost. Skvěle se hodí na mytí 
aut, motocyklů, jízdních kol nebo karavanů. 
Díky širokému standardnímu nebo volitelnému 
příslušenství s touto myčkou rovněž snadno 
vyčistíte chodníky, zídky, terasy, balkóny, 
omyjete zahradní nářadí, techniku i zahradní 
nábytek. Myčky jsou chytře vymyšlené, takže 
nejenom že svojí práci uděláte rychle, ale díky 
systému uložení příslušenství a kompaktním 
rozměrům se Vám budou i dobře a jednoduše 
skladovat.

Samonasávací funkce čerpadla

Myčky Michelin jsou vybaveny špičkovým 
kovovým čerpadlem, které disponuje rovněž 
samonasávací funkcí. To v praxi znamená, že 
myčku lze připojit nejenom k obvyklému zdroji 
tlakové vody (kohoutek), ale lze pomocí hadice 
nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, barelu, sudu 
nebo vodních toků. Jste tak plně nezávislí 
na zdroji vody, což se často hodí v řadových 
garážích, chatách apod.

DUAL TECH SYSTÉM

Systém dvojitého čerpadla

DTS je inovativní patentovaný systém, který Vám 
umožní využít mycí sílu dvou čerpadel vždy, když ji 
opravdu potřebujete. Systém vykazuje oproti běžným 
myčkám s jedním čerpadlem výrazně lepší parametry  
i konečné výsledky. 

POWER UNIT 1
Jemný eko mód je ideální, když potřebujete omýt 
lehčí nečistoty nebo když plocha, na které pracujete, 
není příliš velká. Použitím tohoto módu šetříte vodu  
i energii.

POWER UNIT 2
Extra rychlý mód využívá naplno sílu obou čerpadel. 
Díky němu odstraníte i nejtěžší špínu a omyjete  
i velké plochy. Zdvojnásobí se i dostřik mycí trysky 
a vy tak můžete mýt třeba zdi až do výšky 5 m. Díky 
mohutnému průtoku s maximem 850 l/hod ušetříte 
při mytí až 70 % času.2
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Délka hadice

8m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

DUALTECH 
SYSTÉM

ÚSPORA ČASU

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

NAVÍJECÍ BUBEN 
NA HADICI

TELESKOPICKÁ 
RUKOJEŤ 

ERGONOMICKÉ 
DRŽADLO  

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 

850l/h

160bar

2.7kW

MPX27DTS

MPX 27DTS

15053

8016287150538

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

EAN KÓD 

MODEL

VÝHODY

TECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

VÝHODY

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

- nejvýkonnější ve své třídě s průtokem až 850 l/hod
- DUAL TECH Systém – patentovaný systém dvou  
  čerpadel pro dva stupně průtoku vody
- první stupeň pro normální mytí, druhý s extra silou 
  a dávkou vody
- dvojitý dosah vodního proudu vody až 5 m 
  dovoluje mýt i velmi vysoké objekty
- až o 70 % rychlejší proces mytí šetří čas i peníze
- integrované držáky na příslušenství
- příslušenství na rychlospojky
- 5 m dlouhý elektrický kabel

- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka, vysoké teleskopické madlo, 
  buben s extra měkčenou hadicí
- profesionální triplexní kovové pístové čerpadlo 
   s písty z tvrzené nerezové oceli
- nádržka na saponát 0,5 l
- průhledný filtr pro rychlou možnost kontroly 
  stavu znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače ihned 
   vypíná motor-méně hlučnosti a úspora 
   energie i vody

Motor:  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon:  2 700 W
Max. tlak:  160 bar
Max. průtok:  850 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu:  50°C
Materiál čerpadla:  hliník
Typ motoru:  uhlíkový
Total stop system:  ano
Samonasávací čerpadlo:  ano
Rozměry stroje:  400 x 380 x 760 mm
Hmotnost:  16 kg 
Doporučená cena 8 599,- Kč / 345,- €  (včetně DPH) 

PRUTOK 

NOVINKA

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednávkové 
číslo 
46161

Objednávkové 
číslo 
46162

Objednávkové 
číslo 
46654

Objednávkové 
číslo 
46656 (x2)

Objednávkové 
číslo 
46660

Objednávkové 
číslo 
46677

Objednávkové 
číslo 
46659

Tlaková 
pistole

Prodlužovací
nástavec

Tělo dvojité
trysky

Rotační
tryska

Tryska
5 v 1

Tlaková
hadice
8 m

Integrovaná
nádrž na
saponát 0,5 l



Malé 
rozměry

Délka hadice

5m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

Snadné 
sestavení

ERGONOMICKÉ 
DRŽADLO

TELESKOPICKÁ 
RUKOJEŤ

420l/h

125bar

1.6kW

MPX16E
- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo 
  s písty z tvrzené nerezové oceli
- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální  

  kontrolu míry znečištění
- Total stop systém při uvolnění spínače  
  ihned vypíná motor-méně hlučnosti a úspora  
  energie i vody

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO 

EAN KÓD 

14749

8016287147491

VÝHODY

TECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Motor  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon  1 600 W
Max. tlak  125 bar
Max. průtok  420 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu  50°C
Materiál čerpadla  hliník
Typ motoru  uhlíkový
Total stop system  ano
Samonasávací čerpadlo  ano
Rozměry stroje  328 x 285 x 720 mm
Hmotnost  7,9 kg
Doporučená cena  2 999,- Kč / 119,- € (včetně DPH) 

MODELMODEL 

VÝHODY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Prodlužovací 
nástavec

Tlaková hadice 
5 m

Nádržka  
na saponát 
0,4 l

MPX 16E

Objednávkové číslo
46160

Objednávkové číslo 
46163

Objednávkové číslo
46173

Objednávkové číslo 
46176

Trysky

Objednávkové 
číslo  
46166

Otočná nastavitelná 
tryska

Objednávkové 
číslo  
46164

Rotační turbo tryska

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

Tlaková pistole

PRUTOK 

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 
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Malé 
rozměry

Délka hadice

6m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

NAVÍJECÍ BUBEN 
NA HADICI

TELESKOPICKÁ 
RUKOJEŤ 

ERGONOMICKÉ 
DRŽADLO  

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 

460l/h

140bar

1.9kW

MPX19EH

MPX 19EH

14651

8016287146517

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

EAN KÓD 

MODEL

VÝHODY

TECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

VÝHODY

TECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MODEL

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty  
   z tvrzené nerezové oceli

- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální   
kontrolu míry znečištění

- Total stop systém při uvolnění spínače ihned 
vypíná motor - méně hlučnosti a úspora 
energie i vody

Motor  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon 1 900 W
Max. tlak 140 bar
Max. průtok 460 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu 50°C
Materiál čerpadla hliník
Typ motoru uhlíkový
Total stop system ano
Samonasávací čerpadlo ano
Rozměry stroje 426 x 344 x 861 mm
Hmotnost 11,9 kg
Doporučená cena 4 799,- Kč / 193,- €  (včetně DPH) 

PRUTOK 

Objednávkové číslo 
46161

Objednávkové číslo 
46162

Objednávkové číslo 
46174

Objednávkové číslo 
46176

Prodlužovací 
nástavec

Tlaková hadice
6 m

Tlaková pistole Trysky

Objednávkové 
číslo  
46166

Otočná nastavitelná 
tryska

Objednávkové 
číslo  
46164

Rotační turbo tryska

Nádržka 
na saponát 
0,4 l
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DOUBLE SPEED SYSTEM
unikátní systém dvojího výkonu

Na hlavním spínači myčky, který je na čelním panelu, 
si můžete jednoduše zvolit mezi dvěma módy výkonu.  
LOW SPEED mycí mód pro lehčí práce, kde není potřeba, 
nebo je i nežádoucí, plný výkon myčky a HIGH SPEED mycí 
mód pro těžké úkoly, kdy je potřeba využít plného výkonu 
stroje. Velkou výhodou je výrazná úspora energie v situaci, 
kdy Vám stačí použití úsporného módu, a to až 30% energie 
a vody.

Mycí mód pro lehké čistící práce, jako je omývání venkovních 
dřevěných povrchů, jízdních kol, zahradního nábytku, 
květináčů apod. Ideální kombinace mezi dostatečným 
výkonem a výraznou úsporou vody a elektrické energie. 
 

Mycí mód pro pro těžší čistící práce, jako je omývání 
kamenů, dlažby, kovových předmětů, čištění od mechu, 
omývání zahradního nářadí, automobilů apod. Spotřeba 
vody i energie je ve standardním módu a nedochází 
k výjimečné úspoře energie.

LOW 
SPEED

HIGH
SPEED

6



ŠETŘÍ Až 

30% 
ENERGIE
A VODY



Délka hadice

6m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

DOUBLE SPEED 
SYSTEM

ÚSPORA ENERGIE

460l/h

140bar

1.9kW

MPX19EHDS

NAVÍJECÍ BUBEN 
NA HADICI 

TELESKOPICKÁ 
RUKOJEŤ

ERGONOMICKÉ 
DRŽADLO

Objednávkové číslo 
46161

Objednávkové číslo 
46162

Objednávkové číslo 
46174

Objednávkové číslo 
46176

Prodlužovací 
nástavec

Tlaková hadice
6 m

Tlaková pistole Trysky

Objednávkové 
číslo  
46166

Otočná nastavitelná 
tryska

Objednávkové 
číslo  
46164

Rotační turbo tryska

Nádržka 
na saponát 
0,4 l

MPX 19EHDS

14751

8016287147514

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

EAN KÓD

- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální 
kontrolu míry znečištění

- Total stop systém při uvolnění spínače ihned
vypíná motor-méně hlučnosti a úspora 
energie i vody

- Double speed systém - dva výkonové módy pro 
úsporu energie

VÝHODYVÝHODY

MODELMODEL

TECHNICKÉ PARAMETRYTECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty

z tvrzené nerezové oceli

Motor  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon  1 900 W
Max. tlak  140 bar
Max. průtok  460 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu  50°C
Materiál čerpadla  hliník
Typ motoru  uhlíkový
Total stop system  ano
Samonasávací čerpadlo  ano
Double speed system  ano
Rozměry stroje  426 x 344 x 861 mm
Hmotnost  11,9 kg
Doporučená cena 5 399,- Kč / 217,- € (včetně DPH) 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRUTOK 

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 
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Délka hadice

8m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

DOUBLE SPEED 
SYSTEM

ÚSPORA ENERGIE

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 

500l/h

170bar

2.5kW

MPX25EHDSP

MPX 25EHDSP

14869

8016287148696

Tlaková pistole

Prodlužovací 
nástavec

Tlaková hadice 8 m

Mycí kartáč

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

EAN KÓD

Objednávkové číslo 
46161

Objednávkové číslo 
46162

Objednávkové číslo 
46175

Objednávkové číslo 
46177

Objednávkové číslo 
46176

Objednávkové číslo 
46197

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty 

z tvrzené nerezové oceli

- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální
kontrolu míry znečištění

- Total stop systém při uvolnění spínače ihned 
vypíná motor - méně hlučnosti a úspora 
energie i vody

- Double speed system - dva výkonové módy pro 
úsporu energie

- bohaté příslušenství

Nádržka
na saponát 0,4 l

Čistič ploch 
s regulací tlaku 
Ø 30 cm

PRUTOK 

NAVÍJECÍ BUBEN 
NA HADICI 

TELESKOPICKÁ 
RUKOJEŤ

ERGONOMICKÉ 
DRŽADLO

VÝHODYVÝHODY

MODELMODEL

TECHNICKÉ PARAMETRYTECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Motor  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon  2 500 W
Max. tlak 170 bar
Max. průtok 500 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu 50°C
Materiál čerpadla hliník
Typ motoru uhlíkový
Total stop system ano
Samonasávací čerpadlo  ano
Double speed system ano
Rozměry stroje 420 x 346 x 906 mm
Hmotnost 13,4 kg
Doporučená cena 5 799,- Kč / 233,- € (včetně DPH) 

Trysky

Objednávkové 
číslo  
46169

Otočná nastavitelná 
tryska

Objednávkové 
číslo  
46164

Rotační turbo tryska
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Výhody a použití

INDUKČNÍ MOTOR

Tato řada tlakových myček Michelin byla 
zkonstruována tak, aby vyhověla všem 
požadavkům z řad uživatelů, kteří kladou 
vysoké nároky na špičkové parametry výrobku, 
kvalitu komponentů přizpůsobenou vysoké 
zátěži a celkovou životnost a užitnou 
hodnotu stroje.
Srdcem stroje je moderní indukční 
(bezuhlíkový) motor, který má oproti 
klasickým motorům výrazně méně pohyblivých 
součástek a díky bezuhlíkové technologii zde 
odpadá i brzdný efekt uhlíků. Výsledkem je 
výrazně vyšší účinnost, tišší chod, méně vibrací, 
účinnější chlazení a mnohem delší životnost 
motoru.

Samonasávací funkce čerpadla

Myčky Michelin jsou vybaveny špičkovým 
kovovým čerpadlem, které disponuje rovněž 
samonasávací funkcí. To v praxi znamená, že 
myčku lze připojit nejenom k obvyklému zdroji 
tlakové vody (kohoutek), ale lze pomocí hadice 
nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, barelu, sudu 
nebo vodních toků. Jste tak plně nezávislí 
na zdroji vody, což se často hodí v řadových 
garážích, chatách, při mytí techniky mimo 
dostupný přívod vody, apod.

VELMI ČASTÉ POUŽITÍ
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Délka hadice

8m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

MALÉ 
ROZMĚRY

Indukční motor

INDUCTION

450l/h

160bar

2.2kW

MPX22EHX

MPX 22EHX

14654

8016287146548

Tlaková pistole Prodlužovací 
nástavec

Tlaková hadice
8 m

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO

EAN KÓD

- integrované držáky na příslušenství
- nasazení příslušenství pomocí rychlospojek
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- pojezdová kolečka a teleskopická rukojeť
- kvalitní triplexní kovové pístové čerpadlo s písty 

z tvrzené nerezové oceli

- průhledný vodní filtr pro snadnou vizuální 
kontrolu míry znečištění

- Total stop systém při uvolnění spínače ihned 
vypíná motor-méně hlučnosti a úspora energie 
i vody

- moderní indukční (bezuhlíkový) motor s tichým 
chodem a minimální údržbou

NAVÍJECÍ BUBEN 
S INTEGROVANÝM 
PŘÍVODEM VODY 

TELESKOPICKÁ 
RUKOJEŤ

ERGONOMICKÉ 
DRŽADLO

VÝHODYVÝHODY

MODELMODEL

TECHNICKÉ PARAMETRYTECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Motor  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon  2 200 W
Max. tlak  160 bar
Max. průtok  450 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu  50°C
Materiál čerpadla  hliník
Typ motoru  indukční
Total stop system  ano
Samonasávací čerpadlo  ano
Rozměry stroje  426 x 346 x 906 mm
Hmotnost  19,5 kg
Doporučená cena  7 599,- Kč / 303,- € (včetně DPH) 

Objednávkové číslo 
46161

Objednávkové číslo 
46162

Objednávkové číslo 
46175

Objednávkové číslo 
46176

Trysky

Objednávkové 
číslo  
46167

Otočná nastavitelná 
tryska

Objednávkové 
číslo  
46164

Rotační turbo tryska

Nádržka na 
saponát 
0,4 l

PRUTOK 

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 
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Originální příslušenství k myčkám Michelin 
pro domácí a časté použití 

8 m vyztužená prodlužovací hadice 46189 O O O O O 799,-Kč 31,99 €

Vysokotlaká pěnovací nádoba s tryskou 46222 O O O O O 399,-Kč 15,99 €

Tryska 5v1 46231 O O O 699,-Kč 27,99 €

Tryska 5v1 46232 O O 699,-Kč 27,99 €

8 m sada na čištění odpadů a potrubí 46190 O O O O O 1 199,-Kč 47,99 €

16 m sada na čištění odpadů a potrubí 46191 O O O O O 1 499,-Kč 59,99 €

Mycí kartáč 46177 O O O O O 399,-Kč 15,99 €

Rotační mycí kartáč 46179 O O O O O 549,-Kč 21,99 €

Čistič ploch Ø 25 cm 46196 O O O O O 1 199,-Kč 47,99 €

Čistič ploch s regulací tlaku Ø 30 cm 46197 O O O O O 1 699,-Kč 67,99 €

Prodlužovací nástavec 1,6 m 46188 O O O O O 1 499,-Kč 59,99 €

AQUA SWEEPER    Vysokotlaký čistič ploch 46701 O O O O O 1 299 Kč 51,99 €
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NÁZEVFOTO VHODNÉ NA MODELY CENAOBJ. ČÍSLO

Revoluční čistič ploch s integrovaným zásobníkem na saponát. 
O 30% větší mycí plocha než u běžných čističů. 2 pracovní polohy. 
1 poloha skvěle vyčistí povrch díky síle 3 trysek a kvalitnímu 
obvodovému kartáči. 2 poloha pro spláchnutí a dokonalé umytí 
všech uvolněných nečistot a zbytků saponátu. 

NOVINKA
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VELMI ČASTÉ
A PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Výhody a použití
Tato řada tlakových myček Michelin byla 
zkonstruována tak, aby vyhověla všem 
požadavkům z řad většinou profesionálních 
uživatelů, kteří kladou vysoké nároky 
na špičkové parametry výrobku, kvalitu 
komponentů přizpůsobenou vysoké zátěži  
a celkovou životnost a užitnou hodnotu stroje. 
Srdcem těchto myček jsou čerpadla vyrobená 
ze špičkových materiálů, jejichž charakteristika 
i technické provedení garantují rychlost, vysoký 
průtok, spolehlivost a dlouhou životnost i ve 
velmi těžkých až extrémních podmínkách 
zátěže. Proto se tyto stroje uplatňují 
v sektoru mytí aut, servisů, stavebnictví nebo 
zemědělství. Jsou samozřejmě vhodné i do 
soukromého sektoru v případě, že uživatel 
si přeje mít opravdu špičkový produkt. 

Samonasávací funkce čerpadla

Myčky Michelin jsou vybaveny špičkovým 
kovovým čerpadlem, které disponuje rovněž 
samonasávací funkcí. To v praxi znamená, že 
myčku lze připojit nejenom k obvyklému zdroji 
tlakové vody (kohoutek), ale lze pomocí hadice 
nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, barelu, sudu 
nebo vodních toků. Jste tak plně nezávislí 
na zdroji vody, což se často hodí v řadových 
garážích, chatách, při mytí techniky mimo 
dostupný přívod vody apod.
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Délka hadice

8m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

Indukční motor

INDUCTION

MALÉ 
ROZMĚRY

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 

510l/h

160bar

2.9kW

MPX160c

14523
8016287145237

MPX 160C

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO
EAN KÓD

-3 písty potažené keramikou hnané systémem 
klikové hřídele

- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- možnost nastavení tlaku a tlakoměr pro jeho 

kontrolu
- zabudovaný systém na nasávání saponátu

- automatický ventil, který zastaví tlak při 
uvolnění spínače tlakové pistole

- moderní indukční (bezuhlíkový) motor 
s tichým chodem a minimální údržbou

VÝHODYVÝHODY

MODELMODEL

TECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ) 

Motor elektrický 230 V/50 Hz
Výkon 2 900 W
Max. tlak 160 bar
Max. průtok 510 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu 60°C
Materiál čerpadla měď
Typ motoru  indukční
Total stop system  ano
Samonasávací čerpadlo ano
Rozměry stroje 393 x 275 x 263 mm
Hmotnost 22,6 kg
Doporučená cena 14 999,- Kč / 599,- € (včetně DPH) 

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRUTOK 

ERGONOMICKÉ 
DRŽADLO

OTOČNÝ 
REGULÁTOR 
TLAKU

PROFESIONÁLNÍ 
PUMPA 
S KLIKOVOU 
HŘÍDELÍ

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tlaková pistole

Objednávkové číslo 
3780491

Objednávkové číslo 
46185

Objednávkové číslo 
43801

Objednávkové číslo 
41806

Průhledný vodní filtr 
(3 ks)

Prodlužovací nástavec 
s nastavitelnou tryskou

Tlaková hadice 8 m
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Délka hadice

10m

Samonasávací 
čerpadlo

Studená voda

TOTAL STOP  
SYSTEM

Indukční motor

INDUCTION

14524
8016287145244

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU  

510l/h

160bar

2.9kW

MPX160CK

MPX 160CK

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO
EAN KÓD

Ø 25 cm

VÝHODYVÝHODY

MODELMODEL

TECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Motor  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon 2 900 W
Max. tlak 160 bar
Max. průtok 510 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu 60°C
Materiál čerpadla měď
Typ motoru indukční
Total stop system ano
Samonasávací čerpadlo ano
Rozměry stroje 435 x 460 x 890 mm
Hmotnost 31 kg
Doporučená cena 18 999,- Kč / 759,- € (včetně DPH) 

TECHNICKÉ PARAMETRY
INTEGROVANÝ 
DRŽÁK NA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLINÍKOVÝ RÁM

GUMOVÁ 
KOLA 

PRUTOK 

- 3 písty potažené keramikou hnané systémem 
klikové hřídele

- 5 m dlouhý elektrický kabel
- tepelná ochrana motoru
- možnost nastavení tlaku a tlakoměr pro jeho 

kontrolu
- zabudovaný systém na nasávání saponátu

- automatický ventil, který zastaví tlak 
při uvolnění spínače tlakové pistole

- moderní indukční (bezuhlíkový) motor 
s tichým chodem a minimální údržbou

- rám s držáky na příslušenství a velkými 
pojezdovými koly

Tlaková pistole

Objednávkové číslo 
43801

Objednávkové číslo 
41806

Objednávkové číslo 
3780441

Objednávkové číslo 
46185

Tlaková hadice 10 m Průhledný vodní filtr 
(3 ks)

Prodlužovací nástavec
s nastavitelnou tryskou
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DRŽÁK NA ZEĎ
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OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO   
46042

Držák na zeď s navijákem 
včetně hadice 15 m

DRŽÁK NA ZEĎ



Originální příslušenství k myčkám Michelin 
pro profesionální použití 

Prodlužovací nástavec s rotační tryskou 40151 O O 999,-Kč 39,99 €

15 m vyztužená prodlužovací hadice 41505 O O 3 999,-Kč 159,- €

Vysokotlaká pěnovací nádoba s tryskou 46195 O O 1 799,-Kč 71,99 €

8 m sada na čištění odpadů a potrubí 46190 O O 1 199,-Kč 47,99 €

16 m sada na čištění odpadů a potrubí 46191 O O 1 499,-Kč 59,99 €

Mycí kartáč 46177 O O 399,-Kč 15,99 €

Rotační mycí kartáč 46179 O O 549,-Kč 21,99 €

Čistič ploch s regulací tlaku Ø 30 cm 46223 O O 1 699,-Kč 67,99 €

Čistič ploch na velké plochy Ø 36 cm 46239 O O 2 999,-Kč 119,- €

AQUA SWEEPER    Vysokotlaký čistič ploch 46239 O O 1 299,-Kč 51,99 €

Zahnutý nástavec 46318 O O 1 099,-Kč 43,99 €

Kit na zavěšení na zeď vč. hadice 15 m 46042 O O 6 999,-Kč 279,- €
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NÁZEVFOTO VHODNÉ NA MODELY CENAOBJ. ČÍSLO

NOVINKA Revoluční čistič ploch s integrovaným zásobníkem na saponát. O 30% větší 
mycí plocha než u běžných čističů. 2 pracovní polohy. 1 poloha skvěle vyčistí 
povrch díky síle 3 trysek a kvalitnímu obvodovému kartáči. 2 poloha pro 
spláchnutí a dokonalé umytí všech uvolněných nečistot a zbytků saponátu. 
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Myčky s ohřevem vody 
průmyslové použití

Výhody a použití
V oblastech, které vyžadují čištění horkou 
vodou, se uplatní stroje Michelin s ohřevem 
vody. Díky špičkovému výkonu jsou schopny 
splnit i ty nejnáročnější požadavky na 
odstranění silné špíny. Proto se tyto stroje 
uplatňují v sektoru servisů, stavebnictví, 
zemědělství, mytí kamiónů, přívěsů, těžké 
techniky apod. 

Základem stroje je profesionální kovové pístové 
čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými 
písty. Vertikální bojler z nerezové oceli má 
dvojitou topnou spirálu, jejíž chlazení je 
zajištěno nezávislým elektromotorem. 
Základna je z kvalitního žáruvzdorného 
materiálu. Stroj je vybaven Total stop 
systémem, který ihned vypíná přívod vody 
po uvolnění spínače na rukojeti a pojistkou, 
která vypne bojler při nedostatku vody. Stroj je 
vybaven moderním indukčním (bezuhlíkovým) 
motorem s ochranou proti přehřátí.
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Délka hadice

8m

TOTAL STOP  
SYSTEM

Indukční motor

INDUCTION

OHŘEV vodY

500l/h

150bar

2.5kW

MPX150HL

BOJLER 
Z NEREZOVÉ 
OCELI

INTEGROVANÝ 
DRŽÁK NA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

s Ø 25 cm

GUMOVÁ 
KOLA 

Prodlužovací 
nástavec

Mycí tryska 1/4 Tlaková hadice 
8 m

Nádržka na 
saponát 0,5 l

Tlaková pistole

Objednávkové číslo 
41047

Objednávkové číslo 
50690

Objednávkové číslo 
3104

Objednávkové číslo 
3520550

Objednávkové číslo 
40320

24332
8016287243322

MPX 150HL

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO
EAN KÓD

VÝHODYVÝHODY

MODELMODEL

TECHNICKÉ PARAMETRY

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Motor  elektrický 230 V/50 Hz
Výkon 2 500 W
Max. tlak  150 bar
Max. průtok  500 l/hod.
Max. teplota vody na vstupu  50°C
Výstupní teplota vody  min. 30°C, max. 90°C, Δ 55°C
Materiál čerpadla  hliník/mosazná hlava
Typ motoru  indukční
Total stop system  ano
Rozměry stroje  500 x 730 x 920 mm
Hmotnost  53 kg
Doporučená cena  37 999,- Kč / 1 519,- € (včetně DPH) 

TECHNICKÉ PARAMETRY

- 3 písty z nerezové oceli s mosaznou hlavou
- 5 m dlouhý elektrický kabel
- bezpečnostní tlakový spínač pro vypnutí bojleru 

při nedostatku vody
- tepelná ochrana motoru
- kapacita palivové nádrže na naftu 4 l
- vertikální nerezový bojler s dvojitou topnou

spirálou

- vodní i palivový filtr
- Total stop system - automatický ventil, který

 zastaví tlak vody při uvolnění spínače tlakové 
pistole

- moderní indukční (bezuhlíkový) motor 
s tichým chodem a minimální údržbou

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁST BALENÍ)

PRUTOK 

MAX. TLAK

VÝKON MOTORU 
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Originální příslušenství k myčkám Michelin 
s ohřevem vody 

15 m vyztužená prodlužovací hadice 41505 O 3 999,-Kč 159,- €

Vysokotlaká pěnovací nádoba s tryskou 46195 O 1 799,-Kč 71,99 €

8 m sada na čištění odpadů a potrubí 46238 O 2 499,-Kč 99,99 €

16 m sada na čištění odpadů a potrubí 46237 O 3 599,-Kč 145,- €

Mycí kartáč * 46177 O 399,-Kč 15,99 €

Rotační mycí kartáč * 46179 O 549,-Kč 21,99 €

Čistič ploch s regulací tlaku Ø 30 cm 46223 O 1 699,-Kč 67,99 €

Čistič ploch na velké plochy Ø 36 cm * 46239 O 2 999,-Kč 119 €

Zahnutý nástavec 46200 O 1 099,-Kč 43,99 €

NÁZEVFOTO VHODNÉ NA MODELY CENAOBJ. ČÍSLO

* pouze se studenou vodou

23



©2019 Michelin www.michelin-lifestyle.com
MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or 
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with 
the permission of, the Michelin Group.

Manufacture under licence by
Annovi Reverberi spa
Cleaning Division:
Via Aldo Moro 40, 41030 Bomporto, MO (Italy)
Tel +39 059 8199 011 - Fax + 39 059 8199 000
infoar@annovireverberi.it - www.annovireverberi.it

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, 506 01 Jičín, e-mail: infoservis@garland.cz 
Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.
www.garland.cz  |  www.garland.sk

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách  
a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.  
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
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