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KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Een compacte koudwaterhogedrukreiniger opgebouwd met kwalitati ef hoogwaardige DiBO componenten. Door het gebruik van 
een nieuwe plunjerpomp met volkeramische plunjers zijn er minder trillingen, daarom is dit een bijzonder sti lle machine. Zeer 
geschikt voor een veelzijdig gebruik.

ROBUUST FRAME 
van gepoederlakt staal met stevige 
duwbeugel

BEWEEGBAAR 
grote achterwielen

PROFESSIONELE TOEBEHOREN 
dubbele RVS spuitlans met hoge- en 

lagedruksproeier

HOOGWAARDIGE MATERIALEN 
rotati egegoten polyethyleen in 

combinati e met RVS

GEBRUIKSVRIENDELIJK
dubbele lanshouder

10 m hogedrukslang 
(5/16”)

code: 1.205.520.020

Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier
en snelkoppeling

code: 1.208.630.xxxxx

Hogedrukpistool
met swivel

code: 1.211.525

STANDAARD TOEBEHOREN:

HOOGTE v/d DUWBEUGEL 
is instelbaar (100 tot 110 cm)
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bar l/h °C kW m l l mm kg

1.105.055  130/10      30  - 130 600 40 3,0 (1 x 230V  - 13A) - 50 Hz 5 - - 765x530x1100 59 040

1.105.280 180/13 30  - 180 780 40 5,2 (3 x 400V  - 8A)- 50 Hz 5 - - 765x530x1100 67 045

1.105.300 210/15 30  - 210   900 40 7,0 (3 x 400V  - 11A)- 50 Hz 5 - - 765x530x1100 72 045

1.105.140 160/20 30  - 160 1200 40 7,0 (3 x 400V  - 11A)- 50 Hz 5 - - 765x530x1100 77 075
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Gemakkelijk op te 
bergen voedingskabel

In de hoogte verstelbare 
duwbeugel

MINDER TRILLINGEN:
plunjerpomp met vol-

keramisch plunjers

hogedrukslanghaspel met 
20 m hogedrukslang

(opti e)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Automati sch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
• Elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
• Manometer 
• Grofvuilfi lter
• AAN/UIT schakelaar
• Drukregelventi el voor het instellen van de werkdruk
• Reinigingsmiddeleninjector
• Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbare hogedrukslang  van 5/16” (10 m)
• Gepoederlakt stalen frame

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz  - 3-fase machines werken  standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.  
Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN:
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AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Haspelpakket met 20 m hogedrukslang
code: 1.205.025

Flexibele kniklans met hogedruksproeier,
850 mm lengte, bij werkdruk ≤ 200 bar
code: 1.208.828.xxxxx

Gritstraallans van 900 mm met sproeier, 
snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een 
werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.258.220.xxxxx

Schuimlans van 200 mm met maatbeker en 
snelkoppeling geschikt voor een werkdruk  
≤ 250 bar
code: 1.244.251

Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen
van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken
van ≤ 250 bar
code: 1.205.520.xxx

Rioolslang met nozzle en snelkoppeling
van 10 m tot 25 m en geschikt voor een
werkdruk van ≤ 200 bar 
code: 1.238.520.xxxxx

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. De bestelcodes en een 
overzichtstabel voor de compatibiliteit met de verschillende machinetypes staan op p. 64 tot en met p. 81.
Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.


