
EXTREME
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

TURBO 2800
2450 PSI

PRESSÃO MÁXIMA



LIMPEZA MAIS EFICIENTE
E COM DESEMPENHO

EXTREMO!



POTÊNCIA ARRASADORA
Limpa até as sujeiras mais pesadas com 

rapidez, agilidade e economia.

2450 PSI
PRESSÃO MÁXIMA

360 L/h
VAZÃO

1900 W

Ideal para:

BICICLETA MOTO CARRO PEQUENO
CONDOMÍNIO

JARDIM PAREDE CALÇADA PEQUENO
COMÉRCIO



JATO TURBO, CONCENTRADO 
E LEQUE EM UM CLICK!

Acompanha bico turbo e bico regulável, para ajustar o nível 
de saída da água para a ocasião que precisar.

Além disso, acompanha espigão que facilita a montagem e 
filtro que bloqueia a entrada de sujeira.

Jato Concentrado Jato LequeJato Turbo



MAIS RESISTENTE!
Mangueira com trama de aço, 
pistões em aço inox, bomba 
axial e cabeçote em alumínio.

Motor de indução
• Uma lavadora com alta durabilidade!

Mais mobilidade
• Cabo elétrico de 5 metros
• Mangueira de Alta Pressão de 5 metros 
com trama de aço

Suporte para acessórios
Acomoda a pistola, baioneta, lança, 
mangueira e aplicador de detergente em 
locais adequados.

Montagem rápida e fácil
Faça tudo em um clique. Engates rápidos 
que dispensam uso de ferramentas para 
instalação da lavadora.

Componentes que 
aumentam a resistência 
para o uso mais intensivo.



DESIGN ROBUSTO E MODERNO
Possui rodas e alças que facilitam o transporte.

Aplicador de detergente com controle na lança e sistema STOP TOTAL.

alça e rodas

enrolador

Para trocar acessórios e 
componentes, montar ou 

desmontar sua lavadora com 
agilidade, a WAP Extreme Turbo 

2600 possui engates rápidos, 
que dispensam uso de 

ferramentas para instalação.



ECONOMIZE COM A WAP
EXTREME TURBO 2800

Poupe até 80% de água em relação 
às mangueiras tradicionais.

Conteúdo da Caixa

1 Pistola de alta pressão com conexão rápida.

1 Lança com bico regulável (leque, concentrado e shampoo).

1 Bico Turbo com conexão rápida.

1 Mangueira de alta pressão com 5m de trama de aço.

1 Aplicador de detergente embutido.

Componentes

Bomba axial com cabeçote de alumínio.

Pistões de aço inox.

Cabo elétrico de 5 metros.

Sistema Stop Total.

Filtro de água.

Espigão para conexão da mangueira.

2 Rodas para transporte.

Alça ergonômica removível.

Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso.

Suporte para acessórios.



Limpeza prática e com alto 
desempenho é com a

EXTREME TURBO 2800

Wap tem que ser da




