
SILENT POWER
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

1800 PSI
PRESSÃO MÁXIMA

2800



EFICIÊNCIA NA LIMPEZA PESADA

WAP SILENT
POWER 2800



POTÊNCIA SUPERIOR PARA 
UMA LIMPEZA AVANÇADA

Perfeito para remover níveis 
incrustados de sujeiras.

1800 PSI
PRESSÃO MÁXIMA

400 L/h
VAZÃO

1900 W

Ideal para:

BICICLETAS MOTO CARRO GRANDES 
RESIDÊNCIAS

JARDIM PAREDE CALÇADA PEQUENO
COMÉRCIO



JATO TURBO, CONCENTRADO E
LEQUE EM UM CLICK!

Com o bico regulável você pode ajustar o nível de
saída da água para a ocasião que precisar.
E acompanha bico turbo para remover qualquer tipo
de sujeira!

Jato Concentrado Jato LequeJato Turbo

Pronta em um click!
Para trocar acessórios e componentes, montar ou
desmontar sua lavadora com agilidade, a WAP Silent
Power 2800 é equipada com engates rápidos, que
dispensa uso de ferramentas para instalação.



MAIS RESISTENTE!
Mangueira de alta pressão com 
7,5m com tramas de aço, pistões 
em aço inox, bomba axial e 
cabeçote em alumínio.

Componentes que 
aumentam a resistência 
para o uso mais intensivo.

Motor de indução
Uma lavadora com altíssima durabilidade!

Suporte para acessórios
Permite acomodar todos os 
componentes em locais adequados, 
proporcionando um trabalho muito mais 
organizado e dinâmico.

Mais mobilidade para lavar
• Mangueira de Alta Pressão com
trama de aço de 7,5 metros trama de aço
• Cabo elétrico de 5 metros



Ocupa menos espaço para 
armazenamento

DESIGN
Incríveis atributos em um design moderno e 

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

Economize até 80% de água em relação 
às mangueiras tradicionais

MAIS ECONOMIA

Alça rebatível



Com o aplicador de detergente embutido 
é possível lavar e fazer espuma simultaneamente.

APLICADOR DE DETERGENTE



Componentes

Bomba axial com cabeçote de alumínio.

Pistões de aço inox.

Sistema de refrigeração do motor.

Isolamento acústico.

Cabo elétrico de 5 metros.

2 Rodas emborrachadas para transporte.

Alça rebatível com pega emborrachada.

Porta acessórios.

Sistema Stop Total.

Conteúdo da Caixa

1 Lavadora de Alta Pressão WAP Silent Power.

1 Pistola de alta pressão com trava de segurança.

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

1 Lança com bico turbo.

1 Mangueira de alta pressão 7,5 metros com trama de aço.

1 Aplicador de detergente embutido.

1 Engate rápido.

1 Agulha para limpeza de bico.

Especificações

Potência: 1900W

Pressão máxima:1800 PSI

Vazão: 400 L/h

Dimensões: 29,2 x 28 x 84cm

Peso: 19Kg



Limpeza silenciosa e com 
máxima intensidade!

WAP SILENT POWER 2800

Wap tem que ser da




