
5100 TURBO
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

2300 PSI
PRESSÃO MÁXIMA



EFICIÊNCIA NA LIMPEZA PESADA

WAP 5100 TURBO



POTÊNCIA SUPERIOR PARA 
UMA LIMPEZA AVANÇADA

Perfeito para remover níveis 
incrustados de sujeiras.

2300 PSI
PRESSÃO MÁXIMA

550 L/h
VAZÃO

2500 W

Ideal para:

PEQUENO
LAVA-CAR

MOTO CARRO GRANDES 
RESIDÊNCIAS

JARDIM PAREDE CALÇADA PEQUENO
COMÉRCIO



MAIS FUNCIONAL

Equipada com bicos específicos para 
diferentes tipos de limpeza.

Escolha entre o bico turbo, e bicos 
de 0°, 15°, 25° e 40°, perfeitos para 
uma limpeza mais precisa.
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BICO TURBO 
EM UM CLICK!

Acompanha bico turbo 
para remover qualquer 
tipo de sujeira!



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

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 10 metros
• Cabo elétrico de 5 metros
• Alça rebatível, alça fixa e rodas para 
transporte



A WAP 5100 TURBO  
ECONOMIZA ÁGUA



A lavadora de alta pressão WAP 5100 Turbo é a melhor opção para limpar sujeiras 
pesadas e profundas de grandes áreas com rapidez e agilidade.

DESIGN COMPACTO, PRÁTICO E MODERNO

Equipada com alça de alumínio retrátil e emborrachada, rodas que facilitam o 
transporte e enrolador de cabo elétrico, perfeita para uma limpeza mais prática.

O suporte para acessórios permite 
acomodar  os componentes em locais 
adequados, proporcionando um 
trabalho mais organizado e dinâmico.

Equipada com alça retrátil, rodas que 
facilitam o transporte e enrolador de 
cabo elétrico, perfeita para uma 
limpeza mais prática.

Para trocar acessórios e componentes, 
montar ou desmontar sua lavadora com 
agilidade, a WAP 5100 Turbo é equipada 
com engates rápidos, que dispensa uso 
de ferramentas para instalação.

Gatilho com trava de segurança e 
sistema stop total, que corta o fluxo de 
água e a energia do moto ao soltar o 
gatilho, poupando energia e 
aumentando a vida útil do motor.



REFRIGERAÇÃO
AUXILIAR
Trabalhe por mais tempo sem 
afetar na vida útil do produto.

REDUÇÃO DE 
CAVITAÇÃO
O enclausuramento de ar no 
pistão faz com que reduza a 
cavitação durante o uso.



ECONOMIZE COM A WAP
WAP 5100 TURBO

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

Conteúdo da Caixa

1 Pistola de alta pressão com conexão de rosca M22.

1 Lança de inox com conexão rápida em latão.

4 Bicos com conexão rápida (0°, 15°, 25° e 40°).

1 Bico Turbo com conexão rápida.

1 Mangueira de alta pressão com 10 m de trama de aço.

Componentes

Bomba axial com cabeçote de alumínio.

Pistões de aço inox.

Cabo elétrico de 5 metros.

Sistema Stop Total.

Gatilho com trava de segurança.

Filtro de água.

Espigão para conexão da mangueira.

2 Rodas para transporte.

Alça ergonômica retrátil e emborrachada.

Botão liga e desliga ergonômico e de fácil acesso.

Suporte para acessórios.



Você pode chegar muito 
mais longe.

WAP 5100 TURBO

Wap tem que ser da

Com a




