
Other general informations

  PROFESJONALNE MYJKI 
CIŚNIENIOWE                  

ZIMNOWODNE ELEKTRYCZNE  str.  2-4
ZIMNOWODNE SPALINOWE  str.  3-4

GORĄCOWODNE ELEKTRYCZNE  str.      5

GOWARZEWO K/POZNANIA
uL. AKACJOWA 3
63-004 TuLCE   TEL. KOM: 606 88 99 55  TEL. 61 820 85 95(6)  TEL. 61 822 03 54



2 Other general informations

MYJKI  ZIMNOWODNE  ELEKTRYCZNE  

To kompaktowe myjki o nie dużych wymiarach lecz wysokich parametrach  
wydajnościowych. Seria ECN-S znajduje zastowsowanie w myciu wielkoto-
warowych ferm drobiu. Wyposażenie standardowe: TOTAL-STOP automaty- 
czny system  wyłączania myjki z opóźnieniem (30 sek.) Nowa profesjonalna 
pompa korbowodowa marki INTERPuMP model EVOLuTION 2
Przemysłowy silnik trójfazowy, asynchroniczny, chłodzony powietrzem.
Mocny i wytrzymały zawór VB9 by-pass’u z regulatorem ciśnienia, regulator nie 
zespolony z głowicą pompy, umożliwia w razie konieczności wymianę danego 
elementu elementów głowicy pompy lub regulatora, co się przekłada na niższe 
koszty eksploatacji
Eżektor (aplikator) chemii w standardzie
Dwa zintegrowane uchwyty na lance
Rama stalowa, malowana proszkowo
Obudowa wykonana z grubego, utwardzonego polietylenu
Nowoczesne wzornictwo
W zestawie:  Lanca podwójna z rączką do regulacji ciśnienia i/lub regulacji ilości 
podawanej chemii, wąż ciśnieniowy DN8 10m, pistolet DiBO + śrubunek obro-
towy zapobiegający skręcaniu się węża. 

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

MOC 
SILNIKA

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

ECN-S 210/15     210 15 / 900 5,5 77 765/530/1100 mm

ECN-S 160/20    160 20/1200 5,5 70 765/530/1100

Seria ECN-T oraz ECN-M
To najsolidniejszy sprzet jaki można znależć na rynku  przemysłowych zimnowodnych myjek 
wysokociśnieniowych,  Myjki z serii ECN polecane są przez profesjonalistów na codzień 
zajmujących się myciem obiektów inwentarskich. Seria ECN charakteryzuje się znaczną 
odpornością na zużycie oraz przyjaznym i solidnym  dla użytkownika wyposażeniem.                     
Seria ECN posiada przemysłowy silnik chłodzony powietrzem, solidną pompę korbowodową 
oraz nowoczesny i ergonomiczny kształt. Mocny i wytrzymały zawór VB9 by-pass’u z regula-
torem ciśnienia, regulator nie zespolony z głowicą pompy, umożliwia w razie konieczności 
wymianę danego elementu głowicy pompy lub regulatora, co się przekłada na niższe 
koszty eksploatacji. Eżektor (aplikator) chemii w standardzie. W zestawie:  Lanca podwójna 
z rączką do regulacji ciśnienia i/lub regulacji ilości podawanej chemii, lanca pojedyńcza 
z dyszą rotacyjną DiBO, wąż ciśnieniowy DN10 10m, pistolet DiBO + śrubunek obrotowy 
zapobiegający skręcaniu się węża. 

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz) ZBIORNIK 

MOC 
SILNIKA

(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

ECN-M 160/16     160 16 / 960 50 L na chemię 5,2 77 1083/597/968

ECN-M 160/22     160 16 / 1320 50 L na chemię 6,8 105 1083/597/968

ECN-M 220/16     220 16 /960 50 L na chemię 7 109 1083/597/968

ECN-M 260/16      260 16/960 50 L  na chemia 7,5 120 1083/597/968

ECN-M 220/22     220 22/1320 50 L na chemię 7,5 120 1083/597/968

ECN-T 220/22     220 22/1320 50 L bufor wody 7,5 123 1083/597/968

ECN-T 260/22     260 22/1320 50 L bufor wody 9,3 123 1083/597/968

ECN-T 160/30    160 30/1800 50 L bufor wody 9,5 129 1083/597/968

ECN-T 220/30    220 30/1800 50 L bufor wody 12,5 140 1083/597/968

ECN-T 140/41    140 41/2460 50 L bufor wody 11,5 139 1083/597/968

ECN-T 320/18    320 18/1080 50 L bufor wody 11,5 140 1083/597/968

ECN-T 400/16    400 16/960 50 L bufor wody 12,5 144 1083/597/968

ECN-T 500/15    500 16/900 50 L bufor wody 15 173 1083/597/968

Seria ECN-S

Opcjonalnie bęben na wąż 
ciśnieniowy 40-60 metrów

Opcjonalnie bęben na wąż 
ciśnieniowy 20-30 metrów

   MYJKI DiBO naJlepsze rOzwiązania w Myciu twojej ferMy           
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MYJKI ZIMNOWODNE SPALINOWE

Seria ECN-L
Seria ta została zaprojektowana do przemysłowych zastosowań w sytuacjach wymagających 
bardzo wysokiego cisnienia. Pompa oraz silnik elektryczny zamontowane są na solidnej 
ramie pomalowanej proszkowo. Pokrywa ze stali nierdzewnej zabezpiecza jednostkę przed 
wodą i brudem. Rama posiada dwa uchwyty na lance ciśnieniowe. 
Duże gumowe koła z hamulcem tworzą urządzenie mobilnym.
Należy również dodać, że przeniesienie napędu z sinika na pompę odbywa się poprzez pas 
trakcyjny, który wydłuża bezawaryjną eksploatację.
Maszyna wyposażona jest w automatyczny przełącznik gwiazda trójkąt w celu ograniczenia 
prądu rozruchowego, zawór bezpieczeństwa, zawór termiczny, 
Seria ECN-L dostępna jest w różnych konfiguracjach:

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

MOC 
SILNIKA

(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

ECN-L 1000/15     1000 15 / 900 30 520 1465/810/1035

ECN-L 800/19     800 19 / 1140 30 520 1465/810/1035

ECN-L 500/30     500 30 / 1800 30 472 1465/810/1035

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

MOC SILNIKA
(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

PTL-M 200/15 
ED     200 15 / 900 8 kW Diesel !! 126 1030/660/960

PTL-M 200/18 B
lub EB     200 15 / 900 9,5 kW 126 1030/660/960

PTL-M 250/13 B
lub EB     250 13 / 780 9,5 kW 126 1030/660/960

E - rozrusznik elektryczny  //  D - diesel  //  B - benzyna

PROFESJONALNE MYJKI 

Seria PTL-M
Przemysłowa, zimnowodna myjka wysokociśnieniowa z silnikiem spalinowym DiBO PTL-M
Znajduje zastosowanie w rolnictwie, firmach sprzątających, budownictwie, leśnictwie.
Seria PTL-M charakteryzuje się znaczną odpornością na zużycie oraz przydatnym dla 
użytkownika wyposażeniem.
Rama i zbiornik: Solidna stalowa rama, malowana. Wysokiej jakości materiały odporne na 
promieniowanie uV, 4 gumowe koła umożliwiają, stabilność i zwrotność maszyny + hamulec 
zabezpieczający. Silnik HONDA GX 390 w modelach benzynowych lub silnik HATZ wersja z 
silnikiem diesla. Potężna, radialna pompa z 3 ceramicznymi tłokami, umożliwia intensywne 
użytkowanie oraz długą żywotność. Głowica pompy wykonana z mosiądzu/niklu, zabezpie- 
cza przed korozją. Seria ECN-L dostępna jest w różnych konfiguracjach:

Seria PTL-L

Przemysłowa, zimnowodna myjka wysokociśnieniowa z silnikiem spalinowym DiBO PTL-M
znajduje zastosowanie w rolnictwie, firmach sprzątających, budownictwie, leśnictwie.
Seria PTL-M charakteryzuje się znaczną odpornością na zużycie oraz przydatnym dla 
użytkownika wyposażeniem.
Rama i zbiornik: Solidna stalowa rama, malowana proszkowo, wysokiej jakości materiały 
odporne na promieniowanie uV, 4 gumowe koła umożliwiają, stabilność i zwrotność maszyny 
+ hamulec zabezpieczający. Przekładnia redukcyjna przenosi moc silnika benzynowego 
na radialną pompę z 3 ceramicznymi tłokami. PTL-L jest ogromnym źródłem ciśnienia, 
umożliwia intensywne użytkowanie oraz długą żywotność. Głowica pompy wykonana z 
mosiądzu/niklu, zabezpiecza przed korozją. 
Seria PTL-L dostępna jest w różnych konfiguracjach:

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

MOC SILNIKA
(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

PTL-L 350/16 EB     350 16 / 960 8 kW 150 1030/660/960

PTL-L 500/15 EB     500 15 / 900 9,5 kW 180 1030/660/960

  E - rozrusznik elektryczny  //  B - benzyna

Opcjonalnie bęben na wąż 
ciśnieniowy 20-30 metrów
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   MYJKI DiBO naJlepsze rOzwiązania w Myciu twojej ferMy           MYJKI  ZIMNOWODNE

To myjka niezwykle kompaktowa i dzięki swoim nie wielkim rozmiarom i małej wadze 
jest łatwo przenośna. Ta profesionalna myjka ciśnieniowa jest napędzana silnikiem ben-
zynowym. Wyposażona jest w radialną - (korbowodową) pompę wysokiego ciśnienia z 
3 tłokami ceramicznymi oraz posiada głowice pompy wykonaną z galwanizowanego 
mosiądzu. Zawór regulacji ciśnienia umożliwia płynną regulację ciśnienia. Filtr cząstek za-
trzymuje brud i tym samym chroni urządzenie. PTL-S jest łatwy w użyciu nawet w miejs-
cach, gdzie elektryczności nie jest dostępna. Wyposażenie standardowe: Rama malow-
ana proszkowo, lanca z dyszą ciśnieniową
manometr ciśnienia, 10 m węża ciśnieniowego DN8
Seria PTL-S dostępna jest w różnych konfiguracjach:

PW-C20 to zimnowodna myjka ciśnienieniowa, jest poręczna o niewielkich rozmiarach, przeno-
szona za uchwyt, kompaktowa i wszechstronna. Nadaje się zarówno do pracy w domu jak i 
zastosowań półprofesjonalnych.
Wyposażenie standardowe: lanca z dyszą ciśnieniową regulowaną, pistolet, 8 m wąż ciśnieniowy.
System TTS “start-stop system” wyłącza silnik, kiedy urządzenie nie jest używane, w ten 
sposób przedłuża żywotność pompy.
Pompa triplex z ceramicznymi tłokami i systemem korbowodu, głowica pompy z mosiądzu, 
automatyczny zawór by-pass z regulacją ciśnienia, silnik elektryczny z zabezpieczeniem ter-
micznym, manometr, eżektor pobierający chemię, wstępny filtr wody, kabel elektryczny (5m). 
W wyposażeniu opcjonalnym: możliwe jest podłączenie ramy transportowej oraz bębna na 
wąż ciśnieniowy 20m lub mocowania naściennego z bębnem na wąż ciśnieniowy 20m.

Seria PTL-S

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

MOC 
SILNIKA

ZBIORNIK 
PALIWA (L)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

PTL-S 100/11 B     100 11 / 660 3,6 kW 3,6 30 510/400/430 

PTL-S 150/11 B    150 11 / 660 3,6 kW 3,6 30 510/400/430 

   B - benzyna

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

MAX.TEMP.WODY
ZASILAJĄCEJ

MOC SILNIKA
(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

   PW-C20 130/10      130 10 / 630 60 °C 2,9 (230Volt) 18,4 430/280/260

PW-C20 150/8      150 8 / 500 60 °C 2,5 (230Volt) 16,8 430/280/260

Opcjonalnie: mocowanie naścienne + bęben na wąż 
ciśnieniowy 20m 

Seria PW-C20  !!! NOWOŚć !!!

Opcjonalnie: rama transportowa z 
bębnem na wąż ciśnieniowy 20m 
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MYJKI  GORĄCOWODNE

Seria IBH-M  
Industrialny znaczy więcej niż profesjonalny. IBH-M to gorącowodna seria myjek 
wysokociśnieniowych,  znajdujących zastosowanie w rolnictwie, firmach sprzątających, 
przemyśle ciężkim.
urządzenie posiada nowoczesny system ogrzewania wody zapewniany przez 70 kW lub 
110kW kocioł grzewczy skonstruowany w całości ze stali nierdzewnej przez firmę DiBO.    
Kocioł GreenBioler posiada wysoką skuteczność grzewczą wynoszącą ponad 92% co 
przekłada się na mniejsze zużycie paliwa o 18% ! w porównaniu do konkurencji. Niższe zużycie 
paliwa przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz sprawia, że urządzenie jest przyjazne dla 
środowiska.
Zbiornik i rama: zbiornik i obudowa wykonana z grubego lanego polietylenu w połączeniu ze 
stalą nierdzewną i solidną stalową ramą lakierowaną proszkowo zapobiega korozji.
Wysokiej jakości materiały odporne na promieniowanie uV,  2 kółka z hamulcami oraz 2 duże 
gumowe koła umożliwiają stabilność i zwrotność maszyny.
• bezpośrednie  dozowanie detergentów z wbudowanego zbiornika na chemię o dużej 
pojemności (45 l) (= produkt A) lub dozowanie środka z zewnątrz (= produkt B)
• zbiornik na paliwo (diesel) o dużej pojemności 50 litrów
• zbiornik buforowy 12 litrów na wodę, zabezpiecza pompę przed zbyt niską ilością wody.

Wyposażenie standardowe: lanca z dyszą płaską, pistolet wysokociśnieniowy z systemem 
zapobiegającym skręcaniu się węża, 10m waż wysokociśnieniowy

Silnik i pompa: potężna radialna pompa wysokiego ciśnienia z 3 tłokami ceramicznymi  
przeznaczona do intensywnego użytkowania i charakteryzująca się długą żywotnością
Niklowana mosiężna głowica pompy >>> brak korozji
Elastyczne sprzęgło pompy >>> cicha praca i ochrona silnika elektrycznego
Silnik wolnoobrotowy >>> mniejsze zużycie, cicha praca maszyny

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

ZBIORNIK
NA OLEJ 

ZBIORNIK
CHEMII

ZBIORNIK
BuFOROWY

MOC 
KOTŁA
(KW)

MOC SILNIKA
(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

IBH-M 110/13      110 13/ 780 50 L 45 12 70 2,9 (230Volt) 217 1200 /728/1152

IBH-M 160/16      160 16/960 50 L  45 12 70 5,2 (400Volt) 240 1200 /728/1152

IBH-M 160/22      160 22/1320 50 L  45 12 70 7,0 (400Volt) 237 1200 /728/1152

IBH-M 220/16      220 16/220 50 L  45 12 70 7,0 (400Volt) 240 1200 /728/1152

IBH-M 220/22      220 16/960 50 L  45 12 70 7,2 (400Volt) 240 1200 /728/1152

IBH-M 260/16      260 16/960 50 L  45 12 70 7,5 (400Volt) 245 1200 /728/1152

IBH-M 320/18      320 18/1080 50 L  45 12 70 12,5 (400Volt) 260 1200 /728/1152

IBH-M 260/16      260 16/960 50 L  45 12 70 12,5 (400Volt) 245 1200 /728/1152

IBH-M 350/16      260 16/960 50 L  45 12 70 12,5 (400Volt) 270 1200 /728/1152

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

ZBIORNIK
NA OLEJ 

ZBIORNIK
CHEMII

ZBIORNIK
BuFOROWY

MOC
KOTŁA 
(KW)

MOC SILNIKA
(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

IBH-L160/30      160 30/ 1800 50 L 45 12 110 9,5 (400Volt) 281 1200 /728/1152

IBH-L 220/22      220 22/1320 50 L  45 12 110 7,5 (400Volt) 293 1200/728/1152

IBH-L 220/30      220 22/1800 50 L  45 12 110 12,5 (400Volt) 293 1200 /728/1152

IBH-L 260/22      260 22/1320 50 L  45 12 110 12,5 (400Volt) 325 1200 /728/1152

Opcjonalnie bęben na wąż 
ciśnieniowy 40-60 metrów

    INDuSTRIALNE MYJKI 

MYJKI  GORĄCOWODNE
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   MYJKI DiBO naJlepsze rOzwiązania w Myciu twojej ferMy           MYJKI  GORĄCOWODNE

KOD CIŚNIENIE 
(Bar)

WYDAJNOŚć
 (L/min)  /  (L/godz)

ZBIORNIK
NA OLEJ 

WSTĘPNE  
GRZANIE  

WODY

ZBIORNIK
BuFOROWY

MOC
KOTŁA 
(KW)

MOC SILNIKA
(kW)

MASA
(kg)

WYMIARY
dł/szer/wys

IBH-S 130/10      130 10/ 600 30 L 1,5 kW 25 110 3,1 (230Volt) 165 1198 /726 /1137

IBH-L 180/13      180 13/780 30 L  4,5 kW 25 110 8,2 (400Volt) 170 1198 /726 /1137

IBH-L 210/15      210 15/900 30 L  4,5 kW 25 110 9,4 (400Volt) 175 1198 /726 /1137

IBH-L 160/20      160 20/1200 30 L  4,5 kW 25 110 9,4 (400Volt) 175 1198 /726 /1137

Seria IBH-M  !!! NOWOŚć !!!

Industrialny znaczy więcej niż profesjonalny. IBH-S to nowa gorącowodna seria myjek 
wysokociśnieniowych,  znajdujących zastosowanie w rolnictwie, firmach sprzątających, przemyśle 
ciężkim.
urządzenie posiada nowoczesny system ogrzewania wody tzw. Dual Heating System (system 
podwójnego grzania wody) zapewniany przez mniejszy 50 kW  kocioł grzewczy skonstruowany w 
całości ze stali nierdzewnej przez firmę DiBO oraz grzałkę elektryczną, umieszczoną w zbiorniku 
buforowym wody.
Kocioł GreenBioler posiada wysoką skuteczność grzewczą wynoszącą ponad 92% co przekłada się 
na mniejsze zużycie paliwa o 24% (łącznie z grzaniem wstępnym) w porównaniu do konkurencji . 
Niższe zużycie paliwa przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz sprawia, że urządzenie jest 
przyjazne dla środowiska oraz użytkowników
Zbiornik i rama: zbiornik i obudowa wykonana z grubego lanego polietylenu w połączeniu ze stalą 
nierdzewną i solidną stalową ramą lakierowaną proszkowo zapobiega korozji.
Wysokiej jakości materiały odporne na promieniowanie uV,  2 kółka z hamulcami oraz 2 duże 
gumowe koła umożliwiają stabilność i zwrotność maszyny.
• bezpośrednie  dozowanie detergentów z wbudowanego eżektora
• zbiornik na paliwo (diesel) o dużej pojemności 30 litrów
• zbiornik buforowy 25 litrów na wodę, która jest wstępniepodgrzewana oraz zabezpiecza pompę 
przed zbyt niską ilością wody

Wyposażenie standardowe: lanca z dyszą płaską, pistolet wysokociśnieniowy z systemem 
zapobiegającym skręcaniu się węża, 10m waż wysokociśnieniowy.

Silnik i pompa: sprawdzona, radialna pompa wysokiego ciśnienia z 3 tłokami ceramicznymi  
przeznaczona do intensywnego użytkowania i charakteryzująca się długą żywotnością
Niklowana lub mosiężna głowica pompy >>> brak korozji


