
NEW ECO WASH ULTRA 
2200

DESOBSTRUIDORA E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

1750 PSI
PRESSÃO MÁXIMA



LIMPEZA IDEAL

PARA VOCÊ



Com a mangueira desobstruidora você 
pode fazer mais:

DESOBSTRUIR 
CANO

DESOBSTRUIR 
CALHA

DESOBSTRUIR 
PIA

DESOBSTRUIR 
PRIVADA

1750 PSI
PRESSÃO MÁXIMA

360 L/h
VAZÃO

1700 W

Ideal para:



JATO LEQUE OU CONCENTRADO?

Graças ao seu bico regulável, você pode ajustar o
nível de saída da água para a ocasião que precisar.

Jato Concentrado Jato Leque

Pronta em um click!
Engates rápidos que permitem montar e desmontar o
produto sem utilizar ferramentas.



MAIS PRÁTICO!
Com 3 metros de extensão, a 
mangueira de alta pressão torna 
a limpeza muito prática e você 
ganha mais autonomia.

Com rodas e alça que 
facilita o transporte

WAP NEW ECO WASH 
ULTRA 2200

Suporte para acessórios
Equipada com suportes exclusivos para 
você acomodar lança com bico regulável, 
bico escova, aplicador de detergente, 
cabo elétrico, mangueira, pistola e 
facilitando sua movimentação.

Mais mobilidade para lavar

• Mangueira de Alta Pressão com 3 metros 
de extensão

• Cabo elétrico de 5 metros



Aplicador de detergente, escova 
triangular que auxilia na remoção 
de sujeiras mais difíceis e sistema 

stop total.

DESIGN MODERNO
Incríveis atributos em um design, moderno e 

refinado, proporcionando muito mais mobilidade 
nas atividades do dia a dia.

Economize até 80% de água em relação 
às mangueiras tradicionais

MAIS ECONOMIA

DIFERENCIAIS



MANGUEIRA DESOBSTRUIDORA

Mais versatilidade para o seu trabalho.

A incrível Mangueira Desobstruidora é um acessório original WAP.
Capaz de limpar e desobstruir canos e calhas, como um profissional.

- Mangueira resistente, flexível e durável.
- 2 metros de alcance.
- Facilita o trabalho de desobstrução de tubulações.



Componentes
Bomba axial com cabeçote de alumínio.

Pistões de aço inox.

Cabo elétrico de 5 metros.

Porta-acessórios.

Sistema Stop Total.

Conteúdo da Caixa
1 WAP NEW ECO WASH ULTRA 2200.

1 Pistola de alta pressão.

1 Engate rápido.

1 Lança com bico de alta pressão regulável (concentrado e leque).

1 Mangueira de alta pressão de 3 metros.

1 Escova triangular.

1 Aplicador de detergente.

1 Agulha para limpeza de bico.

1 Mangueira desobstruidora.

Especificações
Potência: 1700 W

Pressão máxima: 1750 PSI

Vazão: 360 L/h

Dimensões: 30,5 x 26 x 78cm

Peso: 5 Kg



Limpeza eficiente e econômica!

WAP NEW ECO WASH ULTRA 2200

Wap tem que ser da




