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PRIJSLIJST REINGINGSTECHNIEK 2017



Hogedruk reiniger
koud water serie 
mobiel

blz hogedrukreinigr
koud water serie stationair blz.

KD 1x1-Serie 4-5 KDB/KDD-Serie 12-13

KD 2x2-Serie 6 KS-Serie 22

KD 3x3-Serie 7-8 KSM- en KW-Serie 23-25

KD 4x4-Serie 9-11 motor-pompen-aggregagaat 26-27

Hogedrukreiniger warm 
water serie mobiel blz hogedrukreiniger warm water 

serie stationair Seite

HD Etronic I-Serie 14 HDB/HDD-Serie 20-21

HD Etronic II-Serie 15-17 HSC-Serie 28-30

HDE-Serie 18-19
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Inhoud

Hoge druk reiniger
Koud water mobiel en stationair

Hogedrukreiniger
warm water mobiel en stationair



Hoge druk reiniger warm 
water serie mobiel blz. blz.

hoge druk slang 31-33 speciale toebehoren 40

uitschakelpistool , 
spuitdoppen, spuitlanzen 34-39 rioolreinigingsslang en spuitdoppen 42-47

oppervlakte-reiniger 41

blz blz

ENT-serie 48-50
stofzuiger zuigmonden en verdere 
toebehoren 52-53

SNT-serie 51 stofzuigerfilters 54-55
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Inhoud

Nat en droogzuiger
 toebehoren

Nat- en droogzuiger

Hoge druk reiniger 
toebehoren



Hogedrukreiniger
Koud water, mobiel - serie 1x1

KD223 

KD323 

Machine type KD223-standaard
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 10m HD-slang DN06 -250bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier 
► spuit lans 900 mm met Vario-spr.dop
► RVS-vlakstraal spr. dop 25°
► reinigings middel-toevoer met
        ND-injector en hoeveelheidsregulering

werkdruk 30-120bar/ 3-12MPa
max. druk 140bar/ 14MPa
capaciteit 200 - 500l/u
spuitdop grootte 030
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 2800t/min
aansluit capaciteit 2,5kW / 10,0A
elektr. beveiliging 16A houder

16,8 kg / 21 kggewicht netto /met verpakking 
afmetingen machine / met verpakking(LxBxH) 460 x 280 x 260 mm / 500 x 300 x 420 mm 

Robuust, zelfdragend frame met slagvaste machine-bekleding, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoge capaciteit-
keramische-zuigers, RVS-ventiel, start-stop-systeem, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, 3-punts 
steunpoot, rubber gelagerd met bajonet-snelwisselinrichting voor wandhouder en onderstel, robuuste Aan-Uit draaischakelaar, 
5m aansluitkabel.

Artikel-Nr. 101223
exclusief BTW. 562,00 € 

Machine type KD323-standaard
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 10m HD-slang DN06 - 250 bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► lans 900 mm met vario-spr. dop
► RVS-vlakstraalspr.dop 25°
► reinigingsmiddel-toevoer met
        ND-injector en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-120bar/ 3-12MPa
max. druk 140bar/ 14MPa
capciteit 250 - 600l/h
sproeidop grootte 045
max. toevoertemperatuur 45°C
pomptoerental 2800U/min
aansluit capaciteit 2,9kW / 12,5A
elektr. beveiliging 16A houder

18,6 kg /  22,6 kggewicht netto / met verpakking
afmeting machine/ met verpakking (LxBxH) 460 x 280 x 260 mm / 500 x 300 x 420 mm 

Robuust, zelfdragend machine frame met slagvast machinebekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop,vernikkeld, 
keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventiel, start-stop systeem, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en 
hoeveelheidsregeling, 3-punts steunnvoet, rubber gelagerd met bajonet-snelwisselinrichting voor wanhouder en
onderstel, robuuste in-uitdraaischakelaar, 5m aansluiitkabel.

Artikel nr. 101323
excl. BTW 593,00 €
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toebehoren type wandhouder wandhouder met 
slanghaspel

wandhouder met slanghaspel en 
HD-slang

► voorbereid voor 
slanghaspel 

► slanghaspel
met handhendel

l ► HD-verbindingslang
van de slanghaspel 

► slanghaspel met handhendel
► HD-Verbindungs-

slang- v. slanghaspel

► 15m HDslang
DN06 - 250bar

Gewicht netto / met verpakking 3,6 kg / 4,8 kg 6 kg / 7,36 kg 10 kg / 11,24 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 500x400x210 mm/500x400x500 mm 500x400x350 mm/500x400x500 mm 500x400x350 mm/500x400x500 mm

Wandhouder met bajonetsluiting, voor wasplaats uitrusting, corrosie-bestendig poedercoating, met wand-bevestigingsmateriaal

Art. nr. 101500 101501 101502

Excl. BTW 121,00 € 212,50 € 307,00 €

Toebehoren
Koud water, mobiel - srie 1x1

toebehoren type onderstel onderstel met 
slanghaspel

onderstel met slanghaspel en 
HD-slang

► voorbereid voor 
slanghaspel

► slanghaspel
met handhendel

► HD-verbindings-
slang-machine-

slanghaspel

► slanghaspel
met handhendel

► HD-verbindings-
slang machine- 
slanghaspel

► 15m HD-slang
DN06 - 250bar

Gewicht netto / met verpakking 6,4 kg / 8,86 kg 8,6 kg / 11 kg 12,6 kg / 15 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 440x540x800 mm/500x500x620 mm 440x540x800 mm/500x500x620 mm 440x540x800 mm/500x500x620 mm

transportwagen met bajonetsluiting, voor wasplaats uitrusting, corrosiebestendig met poedercoating, grote wielen, voor ongelijk terrein, 
opklapbaar voor transport in personen auto

Artikel nr. 101503 101504 101505
Excl. BTW 163,00 € 254,00 € 349,00 €

5



Hoge drukreiniger
Koud water, mobiel- serie 2x2

KD523

Machine type KD523-Standard KD523-Premium
spanning 1/ 230V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN06 - 250bar

► uitschakelpistool met draaischarnier
► lans 900 mm met vario-spr. dop
► RVS-vlakstraal spr. dop 25°
► 2l reinigingsmiddeltank
► reinigingsmiddel-toevoer met

  ND-injector en hoeveelheidsregeling                      

► Slanghaspel
► 15m HD-slang DN06 - 250bar 
► uischakelpistool met draaischakelaar
► lans 900 mm met vario spuit dop
► Edelstahl-Flachstrahldüse 25°
► 2l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel toevoer met
► ND-injector enhoeveelheidsregeling

werkdruk 30 -110bar/ 3-11MPa
max. druk 130bar/ 13MPa
capciteit 300 - 600l/h
spr. dop grootte 040
max toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1450t/min
aansluitleiding 2,6kW / 9,0A
elektr. zekering 16A houder

34 kg / 38 kg 36 kg / 40 kggewicht netto met verpakking
 afmeting machine met verpakking (LxBxH) 380 x 380 x 900 mm/ 800 x 400 x 580 mm 390 x 380 x 900 mm/ 800 x 400 x 580 mm

Robuust, zelfdragend machine frame met slavaste machineafscherming van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, 
kramische zuigers met hoge capaciteit-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, 2 grote wielen enubber steunpoot, 
Opslagmogelijkheid voor alle toebehoren, robuuste Aan-Uit schakelaar, 5,0m aansluitkabel.

Artikel nr. 202523 212523
Excl. BTW 853,00 € 988,00 €
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Machine type KD623-Standard KD623-Premium
spanning 1/ 230V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN06 - 250bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuilans 900 mm met vario spuitdop
► RVS-spleetstraal-spuitdop25°
► 15l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met

  ND-injector en hoeveelheidsregeling                         

► slanghaspel
► 15m HD-slang DN06 - 250bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm.
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► 17l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-150bar/ 3-15MPa
max. druk 170bar/ 17MPa
capaciteit 300 - 600 l/u
spuitdop grootte 034
max. toelooptemperartuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitleiding 2,9kW / 13,9A
elektr. beveiliging 16A houders

46 kg / 66 kg 50 kg / 70 kgGewicht netto / met verpakking
 Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 805 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm 830 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm

Robuust, rotatie-gevormd, zelfdragend machine-frame, slavast machinebekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, 
vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
uitschakeling na  20 min, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsreggeling, 2 grote rubber-wielen, voor op ongelijk 
terrein, opslagmogelijkheid voor totale toebehoren, robuste Aan-Uit draaischakelaar afsluitbaar, 5,0 mtr~aansluitkabel, afneembare 
ergonomische duwbeugel

Artikel nr. 558001 558002
Excl. BTW 1.035,00 € 1.300,00 €

achine type KD823-Standard KD823-Premium
spanning 1/ 230V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► 15l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met

  ND-injector en hoeveelheidsregeling                        

► slanghaspel
► 15m HD-slang DN08 - 315bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuidopafscherm. 
► RVSlspleetstraalspuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► 17l voorraad watertank
► waterleiding-Tonderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel- toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsegeling

werkdruk 30-130bar/ 3-13MPa
max. druk 150bar/ 15MPa
capaciteit 300 - 720 ltr/u
spuitdop grootte 045
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 3,2kW / 13,9A
elektr. beveiliging 16A houder

46 kg / 66 kg 50 kg / 70 kgGewicht netto / met verpakking
Afmetingen machine / met verpakking(LxBxH) 805 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm 830 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm

Robuust, rotatie gevormde, zelfdragend machine frame,slagvaste machinebekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, 
vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
uitschakeling na 20 minuten, Unloader-veiligheidsventiell met traloze druk- en hoeveelheidsregeling, 2 grote rubber wielen, voor ongelijk 
terrein,opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, robusteAan-Uit  draaischakelaar afsluitbaar, 5,0m aansluitkabel, afneembare 
ergonomische duwbeugel

Artikel-nr. 562001 562002
Excl.BTW 1.101,00 € 1.363,00 €
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Hoge druk reiniger
Koud water, mobiel - serie 3x3

KD623

KD823



Hoge druk reiniger
Koud water, mobiel - serie 3x3

KD940-F 
Levensmiddelen uitvoering 

machine type KD940-Standard KD940-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315bar

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraal spuitdop 25°
► 15l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling            

► slanghaspel
► 15m HD-slang DN08 - 315bar 
► uichakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdopbescherm.
► RVS spleetstraal-spuitdop  25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► 17l voorraad-watertank
► waterleiding-afscheiding volgens DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met de hoge druk 

straal en hoeveelheidstegeling

werkdruk 30-190bar/ 3-19MPa
max druk 210bar/ 21MPa
capaciteit 300 - 840 ltr/u
spuitdop-grootte 043
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluit capaciteit 5,2kW / 9,1A
elektr.beveiliging 3x16A houder

54 kg / 74 kg 58 kg / 78 kggewicht netto / met verpakking
afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 805 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm 830 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm

Robuust, rotatie gevormd, zelfdragend machineframe, slagvast machinebekleding  van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, 
vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS ventiel, lekkage-terugvoer. Start-stop systeem met  vertraagde uitschakeling, 
Totale uitschakeling na 20 min, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsegeling, 2 grote rubber wielen, voor onglijk 
terrein, opslagmogelijkheid voor alle toebehoren, robuuste Aan-Uit draaischakelaar  afsluitbaar,   5,0m aansluitkabel, afneembare 
ergonomische duwbeugel

Artikel nr. 561001 561002
Excl. BTW 1.158,00 € 1.420,00 €

Machine type KD940-Standard KD940-Premium
spanning 3/400V / 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar blauw

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario spuitdop
► RVS-spleetstraal spuitdop 25°
► 15l reinigingsmiddel tank
► reinigingsmiddel-toevoer met
       ND-injector en hoeveelheidsregeling                      

► slanghaspel
► 15m HD-slang DN08 - 315bar blauw
► uischakelpistool met draaischarnier
► dubbele spuitlans 900mm  met

spuitdopbescherming
► hoge- en lage druk spuitdop 25°
►    schuimlans aanbouwset met 2l tank
► 17l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg.DVGW 
► reinigingmiddel-toevoer met hoge druk 

straal en hoeveelheids regeling

werkdruk 30-130bar / 3-13MPa
max. druk 150bar / 15Mpa
capaciteit 300 - 840 ltr/u
spuitdopgrootte 050
max toelooptemperatuur 60°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 3,7kW / 8,5A
electrische beveiliging 3x16A houder
Gewicht netto / met verpakking 54 kg / 74 kg 58 kg / 78 kg
Afmeting machinest / met verpakking(LxBxH) 805 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm 830 x 485 x 950 mm / 790 x 595 x 810 mm

Levensmiddelen uitvoering met slijtvast materiaal bij hogedrukslang die blauw is, robuust, rotatie gevormde, zelfdragendmacine frame, slagvast
 machine afscherming van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVs ventielen, lekkage-
terugvoer, Start-Stop systeem uitschakel vertraging, totale uitschakeling na 20 minuten,  Unloa-der-veiligheidsventiel met traploze druk- en 
hoeveelheidsregeling, 2 grote rubber wielen slijtvast grijs, opslagmogelijkheid voor het totale toebehoren, robuuste In-Uit - draaischakelaar 
afsluitbaar, 5,0 mtr. aansluitkabel,afneembare ergonomische duwbeugel

artikel nr. 561003 561004
excklusief BTW totaal 1.373,00 € 1.784,00 €
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KD940



Hoge druk reiniger
Koud water, mobiel - serie 4x4

KD1340

Machine type KD1140-Standard KD1140-Premium
spanning 3/ 400V/ 50 Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315bar 

►
uitschakelpistool met draaischarnier

spuitllans 900 mm met vario-spuitdop

► RVS-spleetstraal spuitdop25°

► 25l reinigingmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met

  ND-injector en hoeveelheids- regeling

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlansr 900mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop25°
► Spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► 35l voorrraad watertank
► waterleiding-onderbreking volg.DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-250bar/ 3-25MPa
max.druk 270bar/ 27MPa
capaciteit 300 - 1.000 l/u
spuitdop grootte 040
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 7,4kW / 13,1A
elektr. beveiliging 3x16A träge

89 kg / 113kg 97 kg / 121 kgGewicht netto / met verpakking
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 980 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm 1020 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm

Roobuust, rotatie-gevormd, zelfdragend machine-frame, slagvast machine-bekleding van ABS, triplex zuigerpomp met messing pompkop, 
vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen,lekkage terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
uitschakeling na 20 minuten, Unloader-veiligheidsventiel met traloze druk- en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber wielen, voor ongelijk 
terrein, met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijheid voor de totale toebehoren, robuust Aan-Uit draaischakelaar afsluitbaar,
 7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel-nr. 551001 551002
Excl. BTW 1.560,00 € 1.898,00 €

Machine type KD1340-Standard KD1340-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► 25l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met
       ND-injector  en  hoeveelheidsregeling                       

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► 35l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheids-regeling

werkdruk 30-170bar/ 3-17MPa
max. druk 190bar/ 19MPa
capaciteit 300 - 1.300 l/u
spuitdop grootte 065
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 7,4kW / 13,1A
elektr. beveiliging 3x16A houders

89 kg / 113 kg 97 kg / 121 kgGewicht netto /met verpakking
Afmeting machine  / met verpakking (LxBxH) 980 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm 1020 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm

Robuust, rotatie gevormd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, 
vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
uitschakeling na 20 minuten, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber wielen voor ongelijk terrein 
met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, robuste Aan-Uit draaischakelaar, 7,5m aansluitkabel, 
afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel nr. 552001 552002
Excl. BTW 1.664,00 € 2.002,00 €
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KD1140



Hogedruk reiniger
Koud water, mobiel - serie 4x4

KD1540 

KD1840 

machine type KD1840-Standard KD1840-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN10 - 315bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop
► RVS-spleetstraal spuitdop 25°
► 25l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met

  ND-injector en hoeveelheid-regeling                      

►

►

slanghaspel
20 mtr,HD-slang DN10 -
315bar 

          uitschakelpistool met draaischarnier 
► spuitlans 900 mm met spuitdop-bescherm.
► RVS-spleetstraalspuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
►     35l voorraad watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-100bar/ 3-10MPa
max. druk 120bar/ 12MPa
capaciteit 300 - 1.800 ltr/u
spuitdopgrootte 150
max. toelooptempratuur 45°C
pomp toerental 1400 t/min
aansluit capaciteit 7,4kW / 13,1A
elektr. beveiliging 3x16A houder

94 kg / 118 kg 105 kg / 129 kgGewicht netto / met verpakking
Afmeting machine /met verpakking(LxBxH) 980 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm 1020 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm

Robuust, rotatie gevormd, zelfdragend machine frame, slagvaste machineabekleding van ABS,triplex-zuigerpomp met messing zuigerkop, 
vernikkeld, keramische zuiger met hoge capciteit, RVS-ventiel, lekkage-trugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
uitschakeling na 20 minuten, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber wielen, voor ongelijk 
terrein met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, robuuste In-Uit draaischakelaar afsluitbaar, 
7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel.

artikel-nr 563001 563002
excl. BTW 2.080,00 € 2.445,00 €

Machine type KD1540-Standard KD1540-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraalspuitdop 25°
► 25l reinigingsmiddel -tank
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling               

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met  draaisharnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdopbescherm.
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor spuitdop
► 35 ltr. voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer in hoge-druk

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-280bar/ 3-28MPa
max. druk 310bar/ 31MPa
capaciteit 300 - 1.500ltr/u
spuitdopgrootte 065
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 13,8kW / 24A
elektrische zekering 3x30A houder

119 kg / 143 kg 127 kg / 151 kggewicht netto / met verpaking
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 980 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm 1020 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm

Robuust, rotatie gevormd, zelfdragend machine frame, slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, 
vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventiel, lekkage-terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
totale uitschakeling na 20 minuten, Unloader-veiligheidsventiel met traoploze druk- en hoeveelheids-regeling, 4 grote rubber-wielen, op ruw 
terrein met gepanteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, robuuste Aan-Uit- draaischakelaar afsluitbaar, 
7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel

artikel nr. 553001 553002
excl. BTW 3.068,00 € 3.380,00 €
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KD1140-F 
Levensmiddelen-uitvoering

Hoge druk reiniger
Koud water, mobiel- serie 4x4

KD2040 

Machine type KD2040-Standard KD2040-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN10 - 315 bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario spuitdop
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► 25l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met

  ND-injector en hoeveelheidsregeling                      

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN10 - 315bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop 
►  35l voorrraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-200bar/ 3-20MPa
max. druk 220bar/ 22MPa
capaciteit 300 - 1.800 l/u
spuitdop-grootte 100
max. toeloop-temperatuur 45°C
pomp-toerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 13,8kW / 24A
elektr. beeiliging 3x30A houders

120 kg / 144 kg 131 kg / 155 kgGewicht netto/ met verpakking
 Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 980 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm 1020 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm

Robuust, rotatie gevormd, zelfdragend  machine-frame, slagvaste-machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, 
vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS -ventielen, lekkage-terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling,  totale 
uitschakeling na 20 minuten, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk-en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber wielen, voor ongelijk 
terrein, met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, robuste Aan-Uit draaischakelaar afsluitbaar, 7,5 
mtr aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel-nr. 554001 554002
Excl. BTW 3.016,00 € 3,328,00 €

Machine type KD1140-Standard KD1140-Premium
spanning 3/400V / 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar blauw

uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900mm met vario spuitdop 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► 25l reinigingsmiddel-tank
► reinigingsmiddel-toevoer met
► ND-injector en hoeveelheidsregeling

► slanghaspel
► 20 mtr HD-slang DN08 - 315 bar blauw
► uitschakelpistool met draaischanier
► dubb. spuitlans 900m m.spuitdop-afserm.
► hoge- en lage-druk spuitdop 25°
► schuimlans-aanbouwset met 2 ltr. tank 
► 35 ltr. voorraad-watertank
► waterleidingonderbreking volg.DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer  met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar / 3-18MPa
max. druk 200bar / 20 Mpa
capaciteit 300 - 1.000 l/u
spuitdop-grootte 050
max. toelooptemperatuurr 60°C
pomptoerental 1400 tmin
aansluit-capaciteit 6,9kW / 12,5A
elektr. beveiliging 3x16A houders
Gewicht netto / met verpakking 89 kg / 113kg 97 kg / 121 kg
Afmetingen machine / met verpakking(LxBxH)980 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm 1020 x 620 x 1000 mm / 1050 x 760 x 1180 mm 

Levensmiddel-uitvoering met slijtvaste hoge -druk-slang, blauw, robuust, rotatie gevormd , zelfdragend machine-frame, slagvaste machine- 
bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer,
 Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 minuten,  Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en 
hoeveelheidsregeling, 2 grote rubber wielen, slijtvast grijs, opslag moglijkheid voor de totale toeboren , robuuste Aan-Uit  draaischakelaar,
afsluitbaar, 5,0 mtr. aansluitkabel, afneembare ergonomische   duwbeugel

Artikel-nr. 551003 551004
Excl. BTW 1.862,00 € 2.294,00 €

11



Hoge druk reiniger
Koud water, mobiel, benzine aandrijving - serie KDB

KDB1240

KDB940

Machine type KDB940-Standard KDB940-Premium
aandrijving benzinemotor ► 10m HD-slang DN08 - 315bar

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistoolmet draaaischarnier
►spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraalspuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop 
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling 

werkdruk 30-150bar/ 3-15MPa
max. druk 170bar/ 17MPa
capaciteit 300 - 750l/u
spuitdop grootte 043
max. toeloop-temperatuur 45°C
pomp toerental 3400 t/min
apaciteit motor 5,5 PK benzine Honda
Elektro-Start niet leverbaar
Gewicht netto / met verpakking – –

Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) – –

Robuust, corrosie-beschermd, zelfdraged machine frame van robuust buisframe ,gegalvaniseerd en poedercoating,  triplex- zuigerpomp met 
messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit,  RVS-ventiel, lekkage-terugvoer, 2-voudig veiligheidssysteem, bestaande
uit Unloader-veiligheidsventiel met  traploze druk- en hoeveelheidsregeling, veiligheidsventiel, 2 grote,wielen met luhtbanden, voor ruw 
terrein, externe reinigingsmiddel toevoer.

Artikel nr. 101940 101941
excl. BTW 1.645,00 € 1.982,00 €

machine type KDB1240-Standard KDB1240-Premium
aandrijving benzine motor ► 10m HD-slang DN08 - 315bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans  900 mm met vario spuitdop 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop 
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheids-regeling 

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 l/u
spuitdopgrootte 050
max. toeloop temperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
capaciteit motor 13PS benzine Honda
Elektr.-Start optie

94 kg / 107 kg 102 kg / 115 kgGewicht netto / met verpakking
 Afmeting machine / met verpakking  (LxBxH) 1000 x 740 x 770 mm / 1200 x 800 x 900 mm 1000 x 740 x 970 mm / 1200 x 800 x 1250 mm

Robuust, corrosie-beschermd, zelfdragend machine-frame met kip veilige machine-     buggy van     robuust   buissttaal,  gegalvaniseerd        en  poedercoating, 
Triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit    ei, RVS-ventiel, lekkage-  terugvoer.     voorschakel-
aandrijving  voor reducering v/d hoge druk-pomptoerental, 2-voudig veiligheidssysteem, bestaande uit Unloader-veiligheidsventiel met traploze
druk- en hoeveelheids-regeling,,veiligheidsventiel, automatische belasting-leeg-loop-toerental-regeling, 4 grote wielen met luchtbanden, voor gebruik 
op ruw terrein,externe reinigingsmiddel-toevoer 

Artikel nr. 168001 168002
Artikel nr. machine met Elektro-Start 169001 169002
excl. BTW 3.404,00 € 3.742,00 €
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Hoge druk reiniger
Koud water, mobiel, benzine-aandrijving - serie KDB / KDD

KDD1240

KDB1540

Machin type KDB1540-Standard KDB1540-Premium
aandrijving Benzinmotor ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-280bar/ 3-28MPa
max. druk 300bar/ 30MPa
capaciteit 300 - 1000 ltr/u
spuitdop-grootte 034
max. toeloop-temperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min.
motor-vermogen 18 PK B&S
elektr. start optie

96 kg / 103 kg 111 kg / 124 kgGewicht netto / met verpakking
 Afmetingen machine / met verpakking(LxBxH) 1000 x 740 x 770 mm / 1200 x 800 x 900 mm 1000 x 740 x 970 mm / 1200 x 800 x 1250 mm

Robuust, corrosie -beschermd, zelfdragend machine-frame met kipveilige machine-buggy, van robuste gegalvaniseerde stalen buizen met 
poedercoating, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen, lekkage-terugvoer, 
voorschakelaandrijving voor reducering v/d hoge druk-pomptoerental, 2 voudig veiligheidssysteem, bestaande uit Unloader-veiligheidsventiel met 
traploze druk- en hoeveelheidsregeling, veiligheidsventiel, automatische leeg-loop-toerentalregeling, 4 grote wielen met luchtbanden , voor ongelijk 
terrein, externe reinigingsmiddeltoevoer

Artikel-nr. 170001 170002
Artikel-nr. machine met elektro start 171001 171002
Excl. BTW 4.888,00 € 5.226,00 €

Machine type KDD1240-Standard KDD1240-Premium
aandrijving dieselmotor ► 10m HD-slang DN08 - 315bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► reinigingsmiddel-toevoer met 

ND-injector en hoeveelheidsregeling

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuidop
► reinigingsmiddel-toevoer met

ND-injector en hoeveelheidsregeling 

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 ltr/u
spuitdop-grootte 050
max. toelooptemperatuur 45°C
pomp- toerental 1400 t/min.
motor-vermogen 10PS diesel Yanmar
elektrostart Starter-Generator

116 kg / 129 kg  124 kg / 137 kgGewicht netto / met verpakking
 Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 1000 x 740 x 770 mm / 1200 x 800 x 900 mm 1000 x 740 x 970 mm / 1200 x 800 x 1250 mm

Robuust, corrosie beschermd, zelfdragend machine-frame met kipveilige machine-buggy, van robuste gegalvaniseerde stalen buizen met 
poedercoating, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage terugvoer, 
voorschakel-aandrijving voor reducering v/d hoge-druk-pompentoerental, 2-voudig veiligheidssysteem, bestaande uit Unloader-veiligheidsventiel 
met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, veiligheidsventiel, automatische -leeg- loop-toerentalregeling, 4 grote wielen met luchtbanden, voor 
ongelijk terrein, externe reinigingsmiddel-toevoer

Artikel nr. 174001 174002
Excl. BTW 6.490,00 € 6.828,00 €
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Hoge druk reiniger
warm water, mobiel,olieverwarming - serie Etronic I

HD640

HD623

Machine type HD623-Standard HD623-Premium
spanning 1/ 230V / 50Hz ► Etronic I - machine-bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met spuitdop-afscherm.
► RVS-spleetstraalspuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk

straal en hoeveelheisregeling

► Etronic I - machine bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraalspuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-130bar/ 3-13MPa
max. druk 150bar/ 15MPa
capaciteit 300 - 600 l/u
spuitdop-grootte 043
warm water capaciteit 30 - 98°C
pomp toerental 1400U/min
aansluitcapaciteit 3,0kW / 13,2A
Elektr. beveiliging 16A houder
Gewicht netto/ met verpakking 149 kg / 170 kg 158 kg / 179 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust,corrosie-bechermd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machine bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, 
keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic I machine-bediening: „Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, 
totale uitschakeling na 20 minuten, 2 motoren-systeem (draairichting-onafhankelijk) separaat voor HD-pomp en de brander, unloaderveiligheidsventiel met 
traploze druk- en hoeveelheids-regeling, 4 grote rubber wielen, voor ruw terrein met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor het totale 
toebehoren, geïntegreerde brandstoftank 25 ltr, geïntegreerde reinigingsmiddel-tank 20 ltr,robuuste  Aan-Uit- draaischakelaar afsluitbaar, 7,5 mtr 
aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel nr. 497001 497002
Excl. BTW 2.607,00 € 2.945,00 €

Machine type HD640-Standard HD640-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic I - machine-bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met  hoge- 

druk-straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic I - machine-bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 met spuitdop-afscherming 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. duk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 600 l/u
spuitdop grootte 034
warm-water-capaciteit 30 - 98°C
pomp-toerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 4,6kW / 8,0A
Elektr. beveiliging 3x16A houder
Gewicht netto / met verpakking 157 kg / 178 kg 167 kg / 187 kg
Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, corrosie-beschermd, zelfdragend machine-frame, slagvast machinebekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, 
keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic I machine-bediening: „Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling. 
Totale uitschakeling na 20 minuten, 2 motoren-systeem (draairichting-onafhankelijk) sparaat voor HD-pomp en brander, unloader-veiligheidsventiel met 
traploze druk-en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber wielen,voor ruw terrein met gepatenteeerde wielremmen,2-voudig, opslagmogelijkheid voor het totale 
toebehoren, geïntegreerde brandstoftank 25l, geïntegreerde reinigingsmiddel-tank, robuuste Aan-Uit -draaischakelaar  afsluitbaar, 7,5m aansluitkabel 
afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel nr. 412001 412002
Excl. BTW 2.660,00 € 2.998,00 €
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Hoge druk reiniger
warm water, mobiel, olieverwarming - serie Etronic II

HD840

HD723

Machine type HD723-Standard HD723-Premium
spanning 1/ 230V / 50Hz ► Etronic II - machine bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315bar 
► uitschakel-pistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-bescherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge druk

straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic II -machine bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315bar 
► uischakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop bescherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge druk- 

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-130bar/ 3-13MPa
max. druk 150bar/ 15MPa
capaciteit 300 - 720ltr/u
spuitdopgrootte 045
warm water capaciteit 30 - 98°C (150°C)
pompem toerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 3,4kW / 15A
elektr. beveiliging 16A houder
Gewicht netto / met verpakking 158 kg / 179 kg 167 kg / 188 kg
Afmeting machine met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, corrosie-beschermd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische  
zuigers met hoge capciteit, RVS ventielen, lekkage terugvoer, Etronic II machinebediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na  20 
mminuten, bedrijfs-urentaller met onderhoudsmelding, watergebrek- beveiliging, brandstofgebrek-beveiliging, optische vlambewaking met fotocel en  
storingslamp, stoom-stand) 2 motoren-syteem (onafhankelijke-draairichting) separaat voor HD-pomp en brander, Unloader-veiligheidsventiel met traploze
druk- en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber wielen, voor ongelijk terrein met gepatenteerde wielremmen, 2-voudig, opslagmogelijkheid voor totale toebehoren,  
geïntegreerde brandstoftank 25 ltr,  geïntegreerd  reinigingsmiddelel tank met 20 liter inhoud,
robuste Aan-Uit  draaischakelaar, afsluitbaar, 7,5 mtr aanluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel nr. 496001 496002
Excl. BTW 2.947,00 € 3.285,00 €

Machine-type HD840-Standard HD840-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machine bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuilans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS- spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic II - machine- bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuidop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► waterleiding-onderbeking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-170bar/ 3-17MPa
max. druk 190bar/ 19MPa
capaciteit 300 - 720 ltr/min
spuidop-grootte 040
warm water capaciteit 30 - 98°C (150°C)
pompentoerental 1400 t/min
aansluit-capaciteit 4,8kW / 8,2A
elektr. beveiliging 3x16A houders
Gewicht netto / met verpakking 158 kg / 179 kg 167 kg / 188 kg
Afmeting machine / met verpakking(LxBxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, coorosie-beschermd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machine bekleding van ABS, triplex-zugerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische 
zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen, lekkage terugvoer, Etronic II mschine bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling,  totale  uitschakeling na 
20 minuten, bedrijfsurenteller met onderhoudsmelding, watergebrek-melding,  brandstof gebrek-beveiliging
optische vlamcontrole met fotcel en storingslamp stoomstand) 2 motoren-systeem (onafhankelijke draairichting) separaat voor HD-pomp en brander, 
Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber-wielen, voor ongelijk terrein met gepetenteerde wielremmen 2-voudig, 
opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, geïntegreerde brandstoftank 25 ltr,  geïmtegreerde reinigingsmiddel tank 20 liter,
 robuuste Aan-Uit draaischakelaar afsluitbaar, 7,5 meter aasluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel
Artikel nr. 408001 408002
Excl. BTW 2.952,00€ 3.290,00 €
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Hoge druk reiniger
warm water, mobiel, olieverwarming - serie Etronic II

HD940

HD1140

Machine type HD940-Standard HD940-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machine-bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315 bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-bescherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking vlg. DVGW
► reinigingsmdddel-toevoer met hoge-druk

straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic II -machine-bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar 
► uitschakekpistool met draaischakelaar
► spuitlans 900 mm m. spuitdopbescherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoermet hoge- 

druk-straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 840l/u
spuitdop-grootte 045
max. toelooptemperatuur 30 - 98°C (150°C)
pomptoerental 1400 t/min.
aansluit-capaciteit 5,2kW / 9,1A
elektr. beveiliging 3x16A houder
Gewicht netto / met verpakking 159 kg / 180 kg 168 kg / 189 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, corrosie-beschermd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, Keramische 
zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic II machine-bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uischakeling na  
20 minuten, bedrijfsuren-teller met onderhouds-melding, watergebrek-beveiliging, brandstofgebrek- beveliging
, optische vlambewaking met met foto-cel en storings-lampen, ) 2 motoren-systeem (onafhankelijke  draairichting) separaat voor HD-pomp en brander. unloader-
veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveellheidsregeling, 4 gote rubber-wielen, voor ruw terrein met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid 
voor de totale toebehoren, geïntegreerde brandstoftank 25l,  geïntegreerde reinigingsmiddel-tank20l, robuuste Aan-Uit-draaischakelaar afsluitbaar, 7,5m 
aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel nr. 442001 442002
Excl. BTW 3.069,00 € 3.407,00 €

Machine type HD1140-Standard HD1140-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machine-bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier 
► spuitlans 900 mm m. spuitdop afscherm. 

► RVS-spleetstraal-spuitdop  25°
► waterleiding-onderbreking  volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic II - machine-bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdopafscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-230bar/ 3-23MPa
max. druk 250bar/ 25MPa
capaciteit 300 - 1000 l/u
spuitdop-grootte 043
max. toelooptemperatuur 30 - 98°C (150°C)
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 7,6kW / 14,1A
Elektr. beveiliging 3x16A houder
Gewicht netto / met verpakking 178 kg / 199 kg 187 kg / 208 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, corrosie-beschermd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische 
zuigers  met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic II machine-bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling,  totale uitschakeling na 
20 minuten, bedrijfs-urenteller met onderhoudsmelding,  watergebrek-beveiliging, brandstofgebrek- beveiliging,
 optische vlambewaking met fotocel en storingslampen,) 2 motoren-systeem (draairichting-onafhankelijk) separaat voor HD-pomp en brander, unloader 
veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, 4 grote rubber wielen, voor ongelijk terrein met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, 
opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, geïntegreerde brandstoftank 25l,  geïntegreerde reinigingsmiddel-tank 20 liter,
 robuuste  Aan-Uit- draaischakelaar afsluitbaar, 7,5m aansluitkabel, afneembare  ergonomische duwbeugel
Artikel nr. 410001 410002
Excl. BTW 3.404,00 € 3.742,00 €
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Hoge druk reiniger
Warm water, mobiel, olieverwarming - serie Etronic II

HD1240

Machine type HD1240-Standard HD1240-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machine bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg.DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk- 

straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic II - machine bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuidop-afscherm.
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-160bar/ 3-16MPa

max. druk 180bar/ 18MPa
capciteit 300 - 1200 ltr/u
spuitdop-grootte 070
max. toelooptemperatuur 30 - 98°C (150°C)
pompentoerental 1400 t/min
aansluit-capaciteit 7,6kW / 14,1A
elektr. beveiliging 3x16A houders
Gewicht netto/ met verpakking 177 kg / 198 kg 186 kg / 207 kg
Afmeting machine / met verpakking   (LxBxH) 1070 x 735 x 1020 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, corosiebeschermd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische 
zuigers met hoge capaciteit, RVS -ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic II machine bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 
minuten, bedrijfsurenteller met onderhoudsmelding, watergebrek-beveiliging, brandstof gebrek-beveliging, optische vlambewaking met fotocel en storingslampen, stoom 
niveau) 2 motoren-systeem (onafhankelijke draairichting) separaat voor HD-pomp en brander, unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling,  4 
grote rubber wielen, voor ongelijk terrein met gepatenteerde wieremmen,  2  voudig,  opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, geïntegreerde brandstoftank 25 ltr,  
geïntegreerde reinigingsmiddel-tank 20 liter, robuuste Aan-Uit draaischakelaar afsluitbaar , 7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel nr. 411001 411002
Excl. BTW 3.592,00 € 3.930,00 €
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Machine type HDE840 12kW-Standard HDE840 12kW-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machine-bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdopafscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-i

straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic II - machine-bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m.spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop 
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge- druk-

sttraal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-130bar/ 3-13MPa
max druk 150bar/ 15MPa
capaciteit 300 - 720 l/u
spuitdop-grootte 045
verwarmingscapaciteit 12kW
max. toelooptemperatuur 30 - 75°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 16,8kW / 26,2A
elektr. beveiliging 3x32A houders
Gewicht netto / met verpakking 119 kg / 140 kg 128 kg / 149 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 785 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust,corrosiebeschermd, zelfdragend machine frame, slagvaste machine bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische 
zuigers met hoge capaciteit,  RVS ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic II machine bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling 
na 20 minuten,  bedrijfsurenteller met onderhoudsmelding, watergebrekbeveiliging, unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling,
 4 grote rubber wielen voor ruw terrein met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor de  totale toebehoren,  geïntegreerde reinigingsmiddel-
tank 20 l, robuuste Aan-Uit draaischakelaar afsluitbaar, 7,5m aansluitkabel, afneembare  ergonomische duwbeugel, 65 l warmte-geisoleerde watertank

Artikel-nr. 106001 106002
Excl. BTW 4.490,00 € 4.828,00 €

Hoge druk reiniger
Warm water, mobiel, elektrische verwarmd - serie HDE

HDE840 12kW

HDE840 18kW

Machine type HDE840 18kW-Standard HDE840 18kW-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machinebediening

► 10m HD-slang DN08 - 315bar
►uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge -druk- 

straal en hoeveelheidsregeling

► Etronic II - machine-bediening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m.  spuitdopafscherm.
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-130bar/ 3-13MPa
max. druk 150bar/ 15MPa
capaciteit 300 - 720 ltr/u
spuitdop-grootte 045
verwarmingscapaciteit 18kW
max. toelooptemperatuur 30 - 75°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 22,8kW / 35,2A
Eelektr. beveiliging 3x50A houder
Gewicht netto / met verpakking 121 kg / 142 kg 130 kg / 151 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 785 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine-frame,slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische 
zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic II machine-bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling 
na 20  minuten, bedrijfsurenteller met onderhoudsmelding, watergebrek-beveiliging, un-loader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, 
4 grote rubber wielen voor ruw terrein met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren,  geïntegreerde reinigingsmiddel-tank 
20l, robuuste Aan-Uit-draaischakelaar afsluitbaar, 7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel , 65 l geisoleerde warm water-tank

Artikel-nr. 107001 107002
Excl. BTW 4.719,00  € 5057,00 €
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Hoge druk reiniger
Warm water, mobiel, elektrisch verwarmd- serie HDE

HDE840  24kW

Machine type HDE840 24kW-Standard HDE840 24kW-Premium
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machine-bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsegeling

► Etronic II - machine-bdiening
► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier 
► spuitlans 900 mm m.spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rtor-spuidop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-130bar/ 3-13MPa
max. druk 150bar/ 15MPa
capaciteit 300 - 720 ltr/u
spuitdop grootte 045
Verwarmings-capaciteit 24kW
max. toelooptemperatuur 30 - 75°C
pompen-toeretal 1400 t/min.
aansluit-capaciteit 28,8kW / 44,A
elektr. beveiliging 3x50A houders
Gewicht netto / met verpakking 124 kg / 145 kg 133 kg / 154 kg
Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 1070 x 735 x 785 mm / 1160 x 770 x 960 mm 1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm

Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend-machine frame, slagvaste machine-bekleding van ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, 
keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic II machine bediening: (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
uitschakeling na 20 minuten, bedrijfsurenteller met onderhoudsmelding, watergebrek beveiliging, Un-loader-veiligheidsventiel met traplloze druk- en hoeveelheids
 regeling, 4 grote rubber-wielen voor ongelijke terrein met gepatenteerde wielremmen 2-voudig, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, geïntegreerde 
reinigingsmiddel-tank 20  ltr, robuste Aan-Uit draaschakelaar afsluitbaar, 7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel, 65 ltr warmte geisoleerde 
watertank

Artikel nr. 108001 108002
Excl. BTW 4.942,00 € 5.280,00 €
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Hoge druk reiniger
Warm water, mobiel, olieverwarming, met verbrandingsmotor - serie HDB

HDB1240

HDB1540

Machine type HDB1240-Standard HDB1240-Premium
aandrijving benzine motor ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel- toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdopafscherm. 
► RVS spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met roterende-spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 l/u
spuitdop-grootte 050
warm water capaciteit 30 - 98°C
pomp-toerental 1400 t/min
capaciteit motor 13 PK benzine Honda
elektro start optie
Gewicht neto / met verpakking 216 kg /  229 kg 224 kg / 237 kg
Afmeting machine /met verpakking (LxBxH) 1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 960 mm 1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 1350 mm
Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine-frame,slagvaste machine-bekleding van gegalvaniseerd en poedercoating staalplaat, triplex zuigerpomp met 
messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen, lekkage terugvoer, aandrijving met voorschakeling voor reducering  
van de hoge druk-pomptoerental, separaat aangedreven brandermotor voor verwarming , 4-voudig veiligheidsysteem, bestaande uit drukschakelaar, unloader-
veiligheidventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, veiligheids-ventiel en thermostaat, automatisch belasting-legloop-toerental-regeling, 4 grote, 
wielen met luchtbanden voor ruw terrein, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, afneembare norm-brandstottank 20l,  externe 2-voudig 
reinigingsmiddel-toevoer, afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel nr. 138001 138002
Artikel nr. v. machine met elektro start 139001 139002
Excl. BTW 7.107,00 € 7.445,00 €

Machine type HDB1540-Standard HDB1540-Premium
aandrijving benzine-motor ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

► Slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar 
► uitschakelpistool  met draaischarnier
► spuilans 900 mm m. spuidop-afscherm. 
► RVSl-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met roterende-spuitdop 
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-280bar/ 3-28MPa
max. druk 300bar/ 30MPa
capaciteit 300 - 1000 l/u
spuitdop-grootte 034
warm water capaciteit 30 - 98°C
pomp-toerental 1400 t/min
vermogen motor 18 PK B&S
elektro-start optie
Gewicht netto / met verpakking 206 kg / 234 kg 215 kg / 243 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 960 mm 1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 1350 mm
Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine-frame, slagvaste machinebekleding van gegalvaniseerd en poedercoating staalplaat, triplex-zuigerpomp 
met messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-teruvoer, aandrijving met voorschakeling voor reducering 
v/h hoge druk-pomptoeental, separaat aangedreven brandermotor voor opwarming, 4-voudig veiliheidssyteem, bestaande uit drukschakelaar, Unloader-
veiligheids-ventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, veiligheids-ventiel en thermostaat, automatische belasting-leegloop-toerental-regeling, 
4 grote wielen met luchtbanden voor ruw terrein, opslagmogelijkheid voor de totale toebehoren, afneembare norm-brandstoftank 20l, externe 2-voudig
 reinigingsmiddel-toevoer, afneembare ergonomische duwbeugel

Artikel-nr. 164001 164002
Artikel-nr . machine met elektro-start 165001 165002
Excl. BTW 9.202,00 € 9.540,00 €
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Hoge druk reiniger
warm water, mobiel, olieverwarming, met verbrandingsmotor - serie HDD

HDD1240

Machine type HDD1240-Standard HDD1240-Premium
aandrijving dieselmotor ► 10m HD-slang DN08 - 315bar 

► uitschakelpistool met draaishakalaar
► spuitlans 900 mm m.spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

► slanghaspel
► 20m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► spuitlans 900 mm met rotor-spuitdop
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheisregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000ltr./u
spuitdop-grootte 050
warm water capaciteit 30 - 98°C
pomp-toerental 1400 t/min
motor-vermogen 10PS Diesel Yanmar
elektr. starten starter-generator
Gewicht netto/ met verpakking 238 kg / 251 kg 246 kg / 259 kg
Afmetingen  machine / met verpakkking (LxBxH) 1200 x 800 x 735 mm / 1210 x 810 x 1160 mm 1200 x 800 x 1005 mm / 1210 x 810 x 1350 mm

Robuust, corrosiebeschermd, zolfdragend machine-frame, slagvaste machine-bekleding van gegalvanseerd en poedercoating staalplaat, triplex-zuigerpomp 
met messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS -ventielen, lekkage terugvoer, voorschakelaandrijving voor reducering van de 
hoge druk-pomp-toerental, separaat angedreven brander-motor voor verwarming, 4-voudig veiligheidssysteem, bestaande uit drukschakelaar, Unloader-
veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, veiligheids-ventiel en thermostaat, automatische belasting-leegloop-toerenregeling, 4 grote 
wielen met luchtbanden voor ongelijk terrein, opslag-mogelijkheid voor de totale toebehoren, afneembare brandstoftank 20 ltr., externe 2-voudige 
reinigingstoevoer, afneembare ergonomische duw-beugel

Artikel-nr. 158001 158002
Excl. BTW 9.533,00 € 9.871,00 €
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Hoge  druk reiniger
Koud water, stationair - serie KS

KS823

KS1140

Machine type KS823 KS823-INOX
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afschermm. 
► RVS-spleetstraal spuitdop 25°
► 4l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddeltoevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

► RVS voor lensmiddelen)
► 10m HD-slang DN08 - 315 bar 
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuidop-afscherm.
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► 4l voorraad-waterank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheids-regeling

werkdruk 30-120bar/ 3-12MPa
max. druk 140bar/ 14MPa
capaciteit 300 - 720 l/u
spuitdop grootte 050
max. toelooptemperatuur 60°C
pomp toerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 2,9kW / 12,8A
elektr. beveiliging 16A-(13A) houders
Gewicht netto / met verpakking – –
Afmeting  machine / met verpakking (LxBxH) 780 x 510 x 540 mm / 1200 x 800 x 700 mm 780 x 510 x 540 mm / 1200 x 800 x 700 mm

Robuust, zelfdragend machine-frame van staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (optie INOX: machine-frame van RVS), 
wandhouder uitvoering,  machine uitschuifbaar op telescoop geleiders, triplex- zugerpomp met          messing pompkop, vernikkeld, warm water bestendig 
tot 60°C, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS- ventielen, lekkage- terugvoer, Start-Stop   ysteem met vertraagde uitschakeling,o

tauitschakeling na 20 minuten met lekkage-aanduiding, unloader- veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, robuuste Aan-Uit
draaischakelaar, 5,0m aansluitkabel

Artikel nr. 157 157000
Excl. BTW 2,436,00 € 3.268,00 €

Machine type KS1140 KS1140-INOX
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 10m HD-slang DN08 - 315bar 

► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► 4l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk- 

straal en hoeveelheidsregeling

► RVS (levensmiddelen)
► 10m HD-slang DN08 - 315bar 
► uischakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► 4l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000l/h
spuitdop grootte 050
max. toelooptemperatuur 60°C
pomp toerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 6,5kW / 11,7A
elektr. beveiliging 3x16A houders
Gewicht netto / met verpakking 112 kg / 126 kg 108 kg / 122 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 780 x 510 x 540 mm / 1200 x 800 x 700 mm 780 x 510 x 540 mm / 1200 x 800 x 700 mm

Robuust, zelfdragend machine-frame van staalplaat,gegalvaniseerd en poedercoating (Optie INOX: machine -frame van RVS), 
wandhouderinrechting, machine uitschuifbaar telesoopgeleiders, triplex-zuigepomp met messing pompkop, vernikkeld, warm water bestendig 
tot 60°C, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen, lekkage terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale 
uitschakeling na 20 minuten met lekkage aanduiding, Unloader-veiligheidsventiel  met traploze druk-  en hoeveelheidsregeling, robuuste Aan-Uit
daaischakelaar, 5,0m aansluitkabel  

Artikel nr. 155 155000
Excl. BTW 3.341,00 € 4.173,00 €
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KSM1840

Hoge druk reiniger
Koud water, stationair - serie KSM

KSM2740

Machine type KSM1840 KSM1840-INOX
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 7" touch-screen monitor

► SPS-Siemens bediening S7-1200
► automatische bij- en uitschakeling

v/d hoge druk pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in standby
► versterkte extra pomp
► 60l  voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhouds-onderbreking-aanduiding

► RVS (levensmiddel-uitvoering)
► 7" touch-screen monitor
► SPS-Siemens bediening S7-1200
► automatische bij- en uitschakeling

v/d hoge druk pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in standby
► versterkte extra pomp
► 60l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhoudsonderbreking-aanduiding

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 900 - 1800 ltr/u
spuitdop-grootte 2 x 050
max.toelooptemperatuur 85°C
pomp-toerental 1400 t/min.
aansluit-capaciteit 14,0kW /25,5A
elektr. beveiliging 3x32A houders
Gewicht netto / met verpakking – –
Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 1130 x 800 x 2090 mm / – 1130 x 800 x 2090 mm / –

Robuust, zelfdragend machine-frame van gegalvaniseerd en poedercoating staalplaat (Optie INOX: machine-frame van RVS, geschikt voor
om op bodem te plaatsen, triplex-zuigerpomp met chroom-nikkel stalen pompkop, warm water bestendig tot 85°C, keramische zuigers met hoge 

capaciteit, RVS-ventielen, lekkage terugvoer, versterkt pomp voor ondersteuning v/d  hoge druk pompen 
(om kavitatie te voorkomen), automatische pompen-bij en uitschakelregeling door  SPS, totale uitschakeling na 5 tot 600 minuten,
iinstelbaar, met lekkage-aanduiding, Unloader-veiligheidsventiel voor machnecontrole, drukloos buisvormig leidingsysteem bij 
gebr. op vaste plaats   , robuste Aan-Uit draaischakelaar - afsluitbaar, 5,0m aansluitkabel 

Artikel nr. 1561 156101
Excl.BTW 14.601,00 € 16.577,00 €

Machine type KSM2740 KSM2740-INOX
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 7" touch-screen monitor

► SPS-siemens bediening S7-1200
► automatische bij- en uitschakeling

v/d hoge-druk-pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in standby
► versterkte extra pomp
► 60 ltr. voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhoud-onderbreking-aanduiding

► RVS (levensmiddel-uitvoering)
► 7" touch-screen monitor
► SPS-Siemens bediening S7-1200
► automatische bij en uitschakeling

v/d hoge -druk - pompen 
► automatisch standby gebruik
► drukloze leidingen in standby
► versterkte extra pomp
► 60 ltr. voorraad - watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhouds-onderbreking-aanduiding

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 900 - 2700 ltr/u
spuitdop-grootte 3 x 050
max. toelooptemperatuur 85°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluit-capaciteit 21,0kW /38A
elektr.  beveiliging 3x50A houders
Gewicht netto / met verpakking – –
Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 1130 x 800 x 2090 mm / – 1130 x 800 x 2090 mm / –

Robuust, zelfdragend machine frame , gegalvaniseerd en poedercoating van staalplaat (Optie INOX: machine frame van RVS), geschikt voor 
plaatsing op de grond, triplex-zuigerpomp met chroom-nikkelstalen pompkop, warm water bestendig tot 85°C, keramische zuigers met hoge 

-capacitei, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, extra pomp voor ondersteuning v/d hoge druk pompen 
(ter voorkoming van kavitatie), automatische pompen bij- en uitschakelings-regeling door SPS, totale uitschakeling na 5 tot 600 minuten- 
instelbaar, met lekkage-aanduiding, Unloader-veiligheids-ventiel voor machine-controle, drukloze buisvormig leiding-systeem  voor vaste
plaats-gebruik, robuust Aan-Uit draaischakelaar - afsluitbaar, 5,0 meter aansluitkabel 

Artikel nr. 1562 156201
Excl. BTW 16.255,00 € 18.231,00 €
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KSM3640

Hoge druk reiniger
Koud water, stationair - serie KSM

KSM4540

Machine type KSM3640 KSM3640-INOX
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 7" touch-screen monitor

► SPS-bediening Siemens S7-1200
► automatische bij- en uitshakeling

v/d hoge druk-pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in standby
► extra versterkings-pomp
► 60l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhouds onderbreking-aanduiding

► RVS (voor levensmiddelen)
► 7" touch-screen monitor
► SPS-bediening Siemens S7-1200
► automatische bij- en uitschakeling

v/d hoge druk pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in standby
► extra versterkingspomp
► 60l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhouds-onderbreking-aanduiding"

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 900 - 3600 l/u
spuitdop grootte 4 x 050
max. toelooptemperatuur 85°C

pomptoerental 1400 t/min
aansluit-capaciteit 27,0kW /50A
elektr. beveiliging 3x63A houders
Gewicht netto / met verpakking – –
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 2130 x 800 x 2090 mm / – 2130 x 800 x 2090 mm / –

Robuust, zelfdragend machine-frame van staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (optie INOX: machine frame van RVS), geschikt  voor 
op bodem plaatsen, triplex-zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop, warm water bestendig tot 85°C, keramische zuigers met hoge 
capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, versterkingspomp voor ondersteung v/d hoge druk pompen (voorkomen van cavitatie), 
automatische pompen bij- en uitschakelregeling door SPS, totale uitschakeling na 5 tot 600 minuten - instelbaar, met lekkage-aanduiding, 
Unloader-veiligheids-ventiel voor machine-controle, drukloze leidingsysteem bij standby gebruik, robuust Aan-Uit -draaischakelaar - 
afsluitbaar, 

Artikel nr. 1563 156300
Excl  BTW 18.012,00 € 21.652,00€

Machine type KSM4540 KSM4540-INOX
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 7" touch-screen monitor

► SPS-bediening Siemens S7-1200
► automatische bij- en uitschakeling

v/d hoge druk pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in standby
► extra versterkingspomp
► 60l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhouds-aanduiding

► RVS (voor levensmiddelen)
► 7" touch-screen monitorr
► SPS-bediening Siemens S7-1200
► automatische  bij en uitschaling

v/d hoge druk pompen
► automatisch standby-gebuik
► drukloze leidingen in standby
► extra versterkingspomp
► 60l voorraad -watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhoudsonderbreking-aanduiding"

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 900 - 4500 l/u
spuidop-grootte 5 x 050
max toelooptemperatuur 85°C
pomp-toerental 1400 t/min
aansluit-capaciteit 33,5kW /60,5A
elektr. beveiliging 3x80A houders
Gewicht netto / met verpakking – –
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 2130 x 800 x 2090 mm / – 2130 x 800 x 2090 mm / –

Robuust, zelfdragend machine-frame van staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (optie INOX: machine-frame van RVS), ggeschikt voor 
op de bodem plaatsen, triplex-zuigerpomp. chroom-nikkel pompkop, warm water bestendig tot 85°C, keramische zuigers met hoge capaciteit, 
RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, pompversterking voor ondersteuning v/d hoge-druk-pompen (ter voorkoming van cavitatie), automatische 
pompen bij-en uitschakelregeling door SPS, totale uitschakeling na 5 tot 600 minuten- instelbaar, met lekkage-aanduiding, unloader-
veiligheidsventiel voor machine-controle, drukloos leidingsysteem in standby-gebruik, robuuste Aan-Uit-draaischakelaar - afsluitbaar, 5,0m 
aansluitkabel

Artikel nr. 1564 156400
Excl. BTW 21.195,00 € 24.835,00 €
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KSM5440

Hoge druk reiniger
koud water, stationair - serie KSM en serie KW

Machine type KSM5440 KSM5440-INOX
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► 7" touch-screen monitor

► SPS-bediening siemens S7-1200
► automatische bij-  en uitschakeling

v/d hoge druk pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in stansby 
► versterkte extra pomp
► 60l voorraad-watertank
► waterleiding-onderbeking volg. DVGW
► onderhoudonderbreking-aanduiding

► RVS (lvensmiddelen uitvoering)
► 7" touch-screen monitor
► SPS-bediening siemens S7-1200
► automatische bij- en uitschakeling

v/d hoge druk pompen
► automatisch standby-gebruik
► drukloze leidingen in standby
► versterkte extra pomp
► 60ltr. voorraad-watertank
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► onderhouds-onderbrelking-aanduiding

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 900 - 5400 ltr/u
spuitdopgrootte 6 x 050
max. toelooptemperatuur 85°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 40,0kW /72,5A
Eelektr. beveiliging 3x80A houders
Gewicht netto / met verpakking – –
Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 2130 x 800 x 2090 mm / – 2130 x 800 x 2090 mm / –

Robuust, zelfdragend machine-frame van staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (Optie INOX: machine-frame van RVS), geschikt voor op 
de grond plaatsen, triplex-zuigerpomp met chroom-nikkel stalen pompkop, warm water bestendig tot 85°C, keramische zuigers met hoge 
capciteit, RVS - ventielen, lekkage-terugvoer, extra pomp voor ondersteuning v/d hoge druk pompen 
(ter voorkoming van cavitatie), automatisch pompen-bij- en uitschakelregeling door SPS, totale uitschakeling na  5 tot 600 minuten- instelbaar, 
met lekkage-aanduiding, Unloader-veiligheidsventiel  voor machine controle,drukloos leiding-systeem in standby-gebruik, robuust Aan -Uit 
draaischakelaar -afsluitbaar, 5,0 meter aansluitkabel

Artikel - nr. 1565 156500
Excl. BTW 22.401,00 € 26.041,00 €

Machine type KW1200 aftakasaandrijving KW1200 hydr. aandrijving
aandrijving aftakas: 525 t/min-  1:1,9 capaciteit hydraulisch: 36 ltr/min.@ 180 bar

benodigde vermogen 6,5kW / 9PK 11kW / 15PK
aanspanning cat. 3-  aftakas 1 3/8" elk 2m DN16/BG3 - DN12/BG3

werkdruk 30-180bar / 3-18MPa ► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakel pistool met draaischarnier
► spuitlans 900mm met vario-spuitdop
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► reinigingsmddel-toevoer met ND-injector

en hoeveelheisregeling

► 10m HD-slang DN08 - 315 bar 
► uitschakel-pistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met vario-spuitdop
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► reinigingsmiddel-toevoer met ND-injector

 en hoeveelheidsregeling

max,.druk 200bar / 20Mpa

capaciteit 300 - 1000 ltr/u
spuitdop grootte 050
max. toeloop-temperatiuur 45°C
pomp-toerental 1000 t/min.
Gewicht netto /met verpakking – –

Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) – –

Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine frame voor aanspanning cat. 3, van robuust buizenstaal gegalvaniseerd  en poedercoating, 
triplex-zuigerpomp met messing pompkop,keramische zuigers met hoge capacteit, RVS-ventielen, lekkage terugvoer, 2-voudig veiligheidsysteem, 
bestaande uit unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, veiligheidsventiel, externe reinigingsmiddel-toevoer. 
aftakasaandrijving: voorschakelaandrijving voor hoge-druk-pomp,  1 1/3“ aftakas 
hydr. aandrijving: voorloop DN12 met stekker GR3 - terugloop DN16 met stekker GR3 (drukloos)  

Artikel nr. 201 204
Excl. BTW. 3.326,00 € 4.144,00 €

Koud water, stationair - serie KW 
KW1200
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MP823

Hoge druk reiniger
Koud water, motor pomp aggregaat - serie MP

MP1140

machine type MP823 wandhouder wandhouder STR
spanning 1/ 230V / 50Hz ► levering znder tebehoren ► levering zonder toe-

behoren
► 20m HD-slang

DN08 - 315bar 
► slanghaspel

werkdruk 30-120bar/ 3-13MPa
max. druk 140bar/ 14MPa
capaciteit 300 - 720 l/u
spuitdop-grootte 050
max. toelooptemperatuur 45°C
pomp toerental 1400 t/min
aansluit-capaciteit 2,9kW / 12,8A
elektr. beveiliging 16A-(13A) houders

– –Gewicht netto / met verpakking
 Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 480x335x335 mm / 600x400x500 mm – –

Motor-pompaggregaat voor  OEM-gebruik, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, warm water bestendig tot 60°C, keramische 
zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen,lekkage-terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 
minuten, lekkage-aanduiding, Unloader-veiigheidsventiel met traploze druk- en  hoeveelheidsregeling, robuuste Aan-Uit draaischakelaar,
 5,0m aansluitkabel  

Artikel nr. 234667 2980331 2980332
Excl. BTW 867,00 € 146,00 € 622,00 €

Machine type MP1140 Wandhouder Wandhouder STR
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► levering zonder toebehoren           ► levering zonder toebe-

horen
► 20m HD-slang

DN08 - 315 bar 
► slanghaspel

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa

max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 l/u
spuitdop grootte 050
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluit capaciteit 6,5kW / 11,7A
elektr. beveiliging 3x16A houders

54 kg / 63 kg – –Gewicht netto / met verpakking
 Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 715x415x380 mm / 800x600x565 mm – –

Motor-pompaggregaat voor OEM-gebruik, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, warm water bestendig tot 60°C, keramische 
zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen, lekkage terugvoer, Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 
minuten, lekkage aanduiding, Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, robuuste Aan-Uit draaischakelaar,
 5,0m aansluitkabel

Artikel nr. 234660 2980331 2980332
Excl. BTW 1298,00,00 € 146,00 € 622,00 €
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MP1140 H

Hoge druk reiniger
Koud water, motor-pomp-aggregaat - serie MP

MP1840

Machine type MP1140 H wandhouder  wandhouder STR
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► levering zonder toebehoren ►levering zonder toebehoren ► 20m HD-slang

DN08 - 315bar 
► slanghaspel

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 ltr/u
spuitdop-grootte 050
max.toelooptemperatuur 85°C
pomptoerental 1400 t/min
aansluit-capaciteit 6,5kW / 11,7A
elektr. beveiliging 3x16A houders

54 kg / 63 kg – –Gewicht netto / met verpakking
 Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 715x415x380 mm / 600x400x700 mm – –

Motor-pomp-aggregaat voor den OEM-gebruik, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, warm water bestendig tot 80°C, 
keramische zuigers met hoge capaciteit, RVSl-ventielen, lekkage-terugvoer, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 
20 minuten, lekkage-aanduiding, unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, robuste Aan-Uit  draaischakelaar,
 5,0 mtr. aansluitkabel  

Artikel-nr. 234661 2980331 2980332
Excl. BTW 1.688,00 € 146,00 € 622,00 €

Machine type MP 1840 wandhouder wandhouder STR
spannning 3/ 400V/ 50Hz ► levering zonder toebehoren         ►levering zonder toebehoren ► 20m HD-slang

DN10 - 315bar 
► slanghaspel

werkdruk 30-100bar/ 3-10MPa
max. druk 120bar/ 12MPa
capaciteit 300 - 1.800 ltr./u
spuitdop-grootte 150
max. toelooptemperatuur 45°C
pomptoerental 1400 t/min.
aansluitcapaciteit 7,4kW / 13,1A
Eelektr. beveiliging 3x16A houders

56 kg / 65 kg – –Gewicht netto / met verpakking
 Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 715x415x380 mm / 800x600x565 mm – –

Motor~ pompaggregaat voor OEM gebruik, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, warm water bestendig tot 60°C, keramische 
zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 
minuten ,lekkage-aanduiding, unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, robuste Aan-Uit draaischakelaar,
5,0m aansluitkabel  

Artikel-nr. 234670 2980331 298033
Excl. BTW 1.809,00 € 146,00 € 661,00€
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HSC723

Hoge druk reiniger
warm water, stationair, olieverwarming -serie HSC 

HSC1140

Machine type HSC723 HSC723-INOX
spanning 1/ 230V / 50Hz ► Etronic II - machine bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315  bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal -spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. VGW
►reinigingsmiddeltoevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling 

►  RVS (voor levensmiddelen)
► Etronic II - machine bediening
► 10m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-110bar/ 3-11MPa
max. druk 130bar/ 13MPa
capaciteit 300 - 720 l/u
spuidop grootte 050
warm water capaciteit 30 - 98°C
pomp toerental 1400 t/min
aansluit capaciteit 3,0kW / 13A
elektr. beveiliging 16A houders
Gewicht netto / met verpakking 301 kg / 318 kg 300 kg / 317 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm

Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend  machine frame van staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (Optie INOX: machine-frame is van RVS), 
 geschikt voor op bodem plaatsen, tripex-zuigerpomp met messing pompkop,vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS ventielen, lekkage-
terugvoer, Etronic II machine bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 minuten, bedrijfs-urenteller met 
onderhoudsmelding, optische vlambewaking met fotocel en storingslampen), 2 motoren-systeem (draairichting-onafhankelijk) sparaat voor HD-pomp en 
brander, Unloaderveiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheids-regeling, geïntegreerde brandstoftank 60l, opslagruimte voor 2 x 20 l 
reinigingsmideel tank met bedienig naar keuze, 2 bedieningniveau's, 3 robuuste Aan-Uit draaischakelaar voor  HD-pomp, verwarming en reinigingsmiddel, 
5,0m aansluikabel

Artikel nr. 52601 526010
Excl. BTW 4.436,00 5.346,00 €

Machine type HSC1140 HSC1140-INOX
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► Etronic II - machine bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315bar 
► uitschakelpistool metdraaischarnier
► spuitlans 900 mm m.spuitdopafscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleidiing-ondrbreking volg.DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling 

► RVS (voor levensmiddelen)
► Etronic II - machine bediening
► 10m HD-slang DN08 - 315ba
► uitschakelpistool metdraaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 l/u
Spuidop grootte 050
Warm water capaciteit 30 - 98°C
pomptoerental 1400U/min
aansluitcapciteit 6,5kW / 11,7A
elektr. beveiliging 3x16A houders
Gewicht netto/ met verpakking 301 kg / 318 kg 300 kg / 317 kg
Afmeting machine / met verpakking(LxBxH) 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm

Robuust, corrosiebeschermd,zelfdragend machine-frame van staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (optie  INOX: machine-frame van RVS), geschikt voor 
plaatsen op de bodem, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met  hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage terugvoer, 
Etronic II machine bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 minuten, bedrijfsurenteller met onderhoudsmelding, 
optische vlambewaking met fotocel en storingslampen), 2 motoren-systeem (draairichtingo-nafhankelijk) separaat voor HD-pomp en brander, unloader-
veilgheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, geïntegreerde brandstoftank60l, opslagruimte voor 2 x 20 l reinigingsmiddel tank met   bediening, 
naar keuze, 2 bedienniveau's , 3 robuuste Aan-Uit draaischakelaar voor de HD -pompen, verwarming en reinigingsmiddel, 5,0m aansluitkabel

Artikel nr. 52702 527
Excl. BTW 4.894,00 € 5.804,00 €
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HSC1240

Hoge druk reiniger
warm water,stationair, olieverwarming-serie HSC

warm water, stationair, 
elektrisch verwarmd - HSC 
HSC840-INOX 24kW

Machine type HSC1240 HSC1240-INOX
spanning 3/  400V/ 50Hz ► Etronic II - machine bediening

► 10m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met draaischakelaar
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm. 
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsregeling

► RVS (levensmiddeluitvoering)
► Etronic II - machine bediening
► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm m. spuitdop-afscherm.
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW 
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-

straal en hoeveelheidsegeling

werkdruk 30-160bar/ 3-16MPa
max. druk 180bar/ 18MPa
capaciteit 300 - 1200l/h
spuitdop-grootte 070
warm water capaciteit 30 - 98°C
pomptoerental 1400 t/min.
aansluitcapaciteit 7,6kW / 14,1A
elektr. beveiliging 3x16A houders
Gewicht netto / met verpakking 301 kg / 318 kg 300 kg / 317 kg
Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm

Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine-frame van staalplaat, gegalvaniseerd met poedercoating (Optie INOX: machine-frame van RVS), geschikt 
voor op de grond plaatsen, triplex-zuigerpomp  messing pompkop, vernikkeld, keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-ventielen, lekkage terugvoer, 
Etronic II machine bediening (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 minuten, bedrijfs-urenteller met 
onderhoudsmelding, optische vlam-controle met foto-cel en storingslamp), 2 motoren-systeem (onafhankelijke draairichting) separaat voor HD-pomp en  
brander, unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling, geïntegreerde brandstoftank 60l, opslagruimte voor 2 x 20 l reinigingsmiddel-
tank met bediening naar keuze, 2 bedienniveau's, 3 robuste Aan-Uit schakelaars voor HD-pompen, verwarming en reinigingsmiddel, 
5,0 mtr. aansluitkabel

Artikel-nr. 52801 528
Excl. BTW 5.081,00 € 5.991,00 €

Machine type HSC840-INOX 24kW
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► RVS (levensmiddel uitvoering)

► Etronic II - machine bediening
► 10m HD-slang DN08 - 315 bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met spuidop-afscherming
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volg. DVGW
► reinigingmiddel-toevoer met hoge druk straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-160bar/ 3-16MPa
max. druk 180bar/ 18MPa
capaciteit 300 - 720 ltr/u
spuidop-grootte 045
warmte capaciteit 24kW
warm water capaciteit 30 - 75°C
pomptoerental 1400 t/min.
aansluit-capaciteit 28,8kW / 44,2A
elektr. beveiliging 3x50A houders
Gewicht netto / met verpakking 264 kg / 281 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm
Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine frame staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (Optie INOX: machine-frame van RVS), geschikt om op de 
grond te plaatsen, RVS-warm-water-boiler  65 ltr inhoud met voorverwarming en bufferopslag voor direct warm water-gebruik en warm water bereiden tijdens
gebruiks pauzes bij standby gebruik, triplex-zuigerpompen met chroom-nikkel-kop (warmwaterbestendig), keramische zuigers met hoge capaciteit,- RVS-ventielen, 
lekkage-terugvoer, Etronic II machine-bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde  uitschakeling, standby systeem voor verwarming, bedrijfsurenteller met 
ondrhouds-melding,  watergebrekbeveiliging), Unloader-veiligheidsventiel met traploze druk-en hoeveelheids-regeling, opslagruimte voor 2x 20 l 

   reinigingsmiddel-tank, bediening naar keuze  2 bediennieveau's, 3 robuste Aa n- Uit draaischakelaar voor HD-pompen, verwarming en 
reinigingsmiddel, 5,0 mtr. aansluitkabel
Artikel-nr. 531
Excl. BTW 8.491,00 €
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HSC1140-INOX 30kW

Hoge druk reiniger
Warm water, stationair elektrisch verwarmd - serie HSC

Warm,water,stationair, 
gasverwarming-serie HSC 
HSC1140-INOX Gas

Machine type HSC-INOX 1140 30kW
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► RVS (voor levensmiddelen)

► Etronic II - machine bedieding► 10m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met spuidtop-afscherming
► RVS-spleetstraal-spuitdop 25°
► waterleidingT onderbreking volgens VGW
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 l/u
spuitdop grootte 050
verwarmingscapaciteit 30kW
warm water capciteit 30 - 75°C
pomptoerental 1400 l/min
aansluitcapaciteit 36,5kW / 57,0A
elektr. beveiliging 3x63A houders

292 kg / 309 kgGewicht netto / met verpakking 
Afmeting machine  / met verpakking (LxBxH) 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm
Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine -frame  van staalplaat , gegalvaniseerd en poedercoating (optie INOX: machine-frame van RVS), geschikt voor
plaatsing op bodem, RVS-warm water boiler 65l inhoud met voorverwarming en buffervoorraad voor direct warm water-gebruik en warm water bereiding tijdens 
gebruiksonderbreking bij standy gebruik, triplex-zuigerpomp met chroom-nikkel-pompkop (warm water bestendig), keramische zuigers met hoge capaciteit, RVS-
ventielen, lekkage terugvoer, Etronic II machine bediening: (Start-Stop systeem met vertraagde uitschakeling, stansby systeem voor verwarming, bedrijfsurenteller
met onderhoudsmelding, Waiergebrek beveliging  Unloader-veiligheidsventiell met traploze druk en hoeveelheidsregeling
20 l reinigings middeltank 

Artikel nr. 533
Excl. BTW 8.751,00 €

Machine type HSC-INOX1140 Gas
spanning 3/ 400V/ 50Hz ► RVS (voor levensmiddelen)

► Etronic II - machine bediening
► 10m HD-slang DN08 - 315bar
► uitschakelpistool met draaischarnier
► spuitlans 900 mm met spuidopafscherming
► RVS-spleetstraal- spuitdop 25°
► waterleiding-onderbreking volgens DVGW
► reinigingsmiddel-toevoer met hoge-druk-straal en hoeveelheidsregeling

werkdruk 30-180bar/ 3-18MPa
max. druk 200bar/ 20MPa
capaciteit 300 - 1000 l/min
spuitdop grootte 050
warm water capaciteit 30 - 70°C
pompentoerental 1400 t/min
aansluitcapaciteit 50kW
elektr. beveiliging 6,5kW / 11,7A

Gewicht netto / met verpakking 313 kg / 330 kg

Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 1220 x 755 x 1625 mm / 1250 x 815 x 1755 mm

Robuust, corrosiebeschermd, zelfdragend machine-frame van staalplaat, gegalvaniseerd en poedercoating (Optie INOX: machine frame van 
RVS), geschikt voor plaatsen op de bodem, RVS-warm water boiler 65l inhoud met gasbrander (aardgas of LPG en buffer opslag voor direct 
warm water gebruik en warm waterbereiding tijdens bedrijfsonderbreking in standby gebruik, triplex-zuigerpomp met chroomnikkel-pompkop 
(warm water bestendig), keramische zuigers met hoge capciteit, RVS-ventielen, lekkage-terugvoer, Etronic II machinebediening: (Start-Stop 
systeem vertraagde uitschakeling, standby systeem voor verwarming,bedrijfsurenteller met onderhoudsmelding, watergebrek-beveiliging), 
unloader-veiligheidsventiel met traploze druk- en hoeveelheidsregeling,opslagruimte voor 2 x 20 l reinigingmiddeltanks met bediening ,
 2 bedienniveau's , 3 robuuste Aan-Uit draaischakelaars voor HD-pompen, verwarming en reinigingsmiddel, 5,0 mtr aansluitkabel

Artikel nr. 52701

Excl. BTW 9.772,00 €
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Slanghaspel-aanbouwset Wandbevestiging voor 
slanghaspel

Slanghaspel-montageset

Hoge druk slang DN08 met beide zijden knikbescherming

Hoge druk slang DN06 met twee 
zijdige knikbescherming

Hoge druk slang DN06 met één 
zijdige knikbescherming 
voor slanghaspel

Toebehoren
voor hoge druk reiniger

Slanghaspel zonder HD-slang

voor de serie HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD 
met machine verbindingsslang en beugel-montage-set.

Art. nr. 200009

Excl. BTW 366,50 €

geverfd INOX

voor eenvoudige bevestiging van de slanghaspel aan de wand. 

Art-nr. 211602 211600

Excl. BTW 167,00 € 203,00 €

Slanghaspel met HD-slang 15 mtr. HD-slang - DN08 20 mtr. HD-slang - DN08 30 mtr. HD-slang - DN08

voor de serie HD Etronic I, HD Etronic II, KDB/KDD, HDB/HDD met verschillende HD-slanglengtes inclusief machine vernindingsslang- 
en buisvormige beugel-montage-set.

Art.-nr. 200151 200200 200300

Excl. BTW 456,00 € 487,00 € 538,00 €

10 mtr HD-slang 15 mtr HD-slang 20 mtr HD-slang 30 mtr HD-slang

Rubber-staal-weefsel rood DN08, 315 bar, 150°C, M22 x 1,5, beide zijden hand geschroefd

Art-nr. 2000 2035 2153 2519

Excl. BTW 76,00 € 99,00 € 123,00 € 174,00  €

10 mtr HD-
slang

15 mtr HD-
slang

rubber-staal-weefsel rood DN06, 250 bar, 150°C, M22 x 1,5, 
beide zijden hand geschroefd

Art.-nr. 200505 200506
Excl. BTW 73,50 € 96,00 €

10 mtr HD-
slang

15 mtr HD-
slang

rubber-staal-weefsel rood DN06, 250 bar, 150°C, M22 x 1,5, 
beide zijden hand geschroefd

Art.nr. 200504 200503

Excl. BTW 71,00 € 94,00 €
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10 m HD-slang 15 m HD-slang 20 m HD-slang 30 m HD-slang

Rubber-staal-weefsel rood DN08, 315bar, 150°C, M22 x 1,5, beide zijden handgeschroefd

Artikel nr. 200001 200002 200003 25191

Excl. BTW 74,50 € 97,50 € 164,00 € 171,50 €

10 m HD-slang 15 m HD-slang 20 m HD-slang 30 m HD-slang 40 m HD-slang

Rubber-staal-weefsel rood DN10, 315bar, 150°C, M22 x 1,5, beide zijden hand geschroefd

Art- nr. 200512 200513 200514 200515 200516

Excl. BTW 95,50 € 128,50 € 160,00 € 222,50 € 288,00 €

10 m HD-slang 15 m HD-slang 20 m HD-slang 30 m HD-slang 40 m HD-slang

Rubber-staal weefsel rood DN10, 315bar, 150°C, M22 x 1,5, beide zijden hand geschroefd

Art. nr. 200507 200508 200509 200510 200511
Excl. BTW 97,00 € 130,00 € 161,50 € 224,50 € 289,50 €

10 m HD-slang 15 m HD-slang 20 m HD-slang 30 m HD-slang

Rubber-staal-weefsel blouw DN08, slijtvast, resistent tegen dierlijke vetten, 315bar, 150°C, M22 x 1,5,  beide 
zijden hand geschroefd

Art. nr. 252105 252106 252107 252108

Excl. BTW 87,00 € 118,50 € 139,00 € 191,00 €

Toebehoren
voor hoge druk reinger
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Hoge druk slang DN08 met enkelzijdige knikbescherming voor slanghaspel

Hoge druk slang DN10 met enkel zijdige knikbescherming voor slanghaspel

Hge druk slang standaard DN10 met beide zijden knikbeschermd

Hoge druk slangg levensmiddel uitvoering DN08 met enkekzijdige knikbescherming 
voor slanghaspel



10 mtr. slang 15 mtr. slang 20 mtr. slang 30 mtr. slang
Rubber-staal-weefsel blauw DN08, slijtvast, resistent tegen dierlijke vetten, 315 bar, 150°C, M22 x 1,5, beide zijden 
hand geschroefd

Art-nr. 252104 252101 252102 252103

Excl. BTW 89,00 € 120,00 € 141,00 € 193,00 €

Toebehoren
voor hoge druk reinigers

Hoge druk slang DN06  ► tot max. 10 ltr/min of  100 ltr/u,  max. 250 bar, 150°C 
Hoge druk slang DN08  ► tot max. 25l ltr/min of  1500 ltr/u, max. 315 bar, 150°C 
Hoge druk slang DN10  ► tot max. 40 ltr/min of 2400 ltr/u, max. 315 bar, 150°C
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Hoge druk slang levensmiddelen uitvoering DN08 met beide zijden knikbescherming

De passende~ slang voor elke capaciteit:



Spleetstraal-spuitdoppen INOX

25030    (Art-Nr. 200299)
6,80 €

910001
49,80 €

910011
57,00 €

900021
47,70 €

900031
55,00 €

900041
51,90 €

900051
58,10 €

900061
51,80 €

900071
58,80 €

900081
54,80 €

900091
61,80 €

900111
59,80 €

900122
66,80 €

910133
62,80 €

900144
69,80 €

25034    (Art-Nr. 200209)
6,80 €

900002
49,80 €

900012
57,00 €

910022
47,70 €

900032
55,00 €

900042
51,90 €

900052
58,10€

900062
51,80 €

900072
58,80 €

900082
54,80 €

910092
61,80 €

900112
59,80 €

900123
66,80 €

900134
62,80 €

900145
69,80 €

25040     (Art-Nr. 200207)
6,80 €

900003
49,80 €

900013
57,00 €

900023
47,70 €

910033
55,00 €

900043
51,90 €

900053
58,10 €

900063
51,80 €

900073
58,80 €

900083
54,80 €

900093
61,80 €

900113
59,80 €

900124
66,80 €

900135
62,80 €

900146
69,80 €

25043    (Art-Nr. 200213)
6,80 €

900004
49,80 €

900014
57,00 €

900024
47,70 €

900034
55,00 €

910044
51,90 €

900054
58,10 €

900064
51,80 €

900074
58,80 €

900084
54,80 €

900094
61,80 €

900114
59,80 €

900125
66,80 €

900136
62,80 €

900147
69,80 €

25045    (Art-Nr. 200201)
6,80 €

900005
49,80 €

900015
57,00 €

900025
47,70 €

900035
55,00 €

900045
51,90 €

910055
58,10 €

900065
51,80 €

900075
58,80 €

900085
54,80 €

900095
61,80 €

900115
59,80 €

900126
66,80 €

900137
62,80 €

900148
69,80 €

25050    (Art-Nr. 200202)
6,80 €

900006
49,80 €

900016
57,00 €

900026
47,70 €

900036
55,00 €

900046
51,90 €

900056
58,10 €

910066
51,80 €

900076
58,80 €

900086
54,80 €

900096
61,80 €

900116
59,80 €

900127
66,80 €

900138
62,80 €

900149
69,80 €

25065     (Art-Nr. 200222)
6,80 €

900007
49,80 €

900017
57,00 €

900027
47,70 €

900037
55,00 €

900047
51,90 €

900057
58,10 €

900067
51,80 €

910077
58,80 €

900087
54,80 €

900097
61,80 €

900117
59,80 €

900128
66,80 €

900139
62,80 €

900150
69,80 €

25070    (Art-Nr. 200204)
6,80 €

900008
49,80 €

900018
57,00 €

900028
47,70 €

900038
55,00 €

900048
51,90 €

900058
58,10 €

900068
51,80 €

900078
58,80 €

910088
54,80 €

900098
61,80 €

900118
59,80 €

900129
66,80 €

900140
62,80 €

900151
69,80 €

25100    (Art-Nr. 200211)
6,80 €

900009
49,80 €

900019
57,00 €

900029
47,70 €

900039
55,00 €

900049
51,90 €

900059
58,10 €

900069
51,80 €

900079
58,80 €

900089
54,80 €

910099
61,80 €

900119
59,80 €

900130
66,80 €

900141
62,80 €

900152
69,80 €

25150    (Art-Nr. 200215)
6,80 €

900010
49,80 €

900020
57,00 €

900030
47,70 €

900040
55,00 €

900050
51,90 €

900060
58,10 €

900070
51,80 €

900080
58,80 €

900090
54,80 €

900100
61,80 €

900120
59,80 €

900131
66,80 €

900142
62,80 €

900153
69,80 €

spuitdopaf=
scherming 1/4“ 
IG INOX Art-
Nr. 202902 
8,00 € 

Art-Nr. 
900000 
38,70 €

Art-
Nr.900001 
46,10 €

Art-Nr. 900022 
35,00 €

Art-Nr. 900044 
38,30 €

Art-Nr. 
900033 
43,90 €

Art-Nr. 
900055 
47,00 €

spuitdopafscher
ming 1/4“ IG 
INOX Art-Nr. 
202902 8,00 € 

spuitdopafscher
ming 1/4“ IG 
INOX Art-Nr. 
202902 8,00 € 

regelspuitdop
1/4“ IG INOX 
Art-Nr. 2789 
15,00 €

regelspuitdop
1/4“ IG INOX 
Art-Nr. 2789 
15,00 €

regelspuitdop 
1/4“ IG INOX 
Art-Nr. 2789 
15,00 €
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Toebehoren
spuitlansen-spuitdoppen combinaties

snelkoppelsysteem met
 R 1/4“ IG
art-nr.394002 
18,00 €

snelkoppelsysteem met
 R 1/4“  buit.schr.draad 
INOX 
art-nr.394022
30,40 €

spuitlans 700 mm, 15° 
verbonden met snelkoppeling-
systeem met R 1/4“ AG INOX 
Art-Nr.3304
27,70 €

spuitlans 900 mm, 15° 
verbonden met snelkoppeling-
systeem met R 1/4“ AG INOX 
Art-Nr.3305
31,00 €



Flachstrahldüse INOX

25030    (Art-Nr. 200299)
               6,80 €

910001
47,80 €

910011
54,80 €

900021
45,80 €

900031
52,80 €

900041
49,90 €

900051
55,80 €

900061
53,90 €

900071
61,20 €

900081
57,00 €

900091
64,30 €

900111
62,20 €

900122
69,50 €

910133
65,35 €

900144
72,60 €

25034    (Art-Nr. 200209)
6,80 €

900002
47,80 €

900012
54,80 €

910022
45,80 €

900032
52,80 €

900042
49,90 €

900052
55,80 €

900062
53,90 €

900072
61,20 €

900082
57,00 €

910092
64,30 €

900112
62,20 €

900123
69,50 €

900134
65,35 €

900145
72,60 €

25040     (Art-Nr. 200207)
6,80 €

900003
47,80 €

900013
54,80 €

900023
45,80 €

910033
52,80 €

900043
49,90 €

900053
55,80 €

900063
53,90 €

900073
61.20 €

900083
57,00 €

900093
64,30 €

900113
62,20 €

900124
69,50 €

900135
65,35 €

900146
72,60 €

25043    (Art-Nr. 200213)
6,80 €

900004
47,80 €

900014
54,80 €

900024
45,80 €

900034
52,80 €

910044
49,90 €

900054
55,80 €

900064
53,90 €

900074
61,20 €

900084
57,00 €

900094
64,30 €

900114
62,20 €

900125
69,50 €

900136
65,35 €

900147
72,60 €

25045    (Art-Nr. 200201)
6,80 €

900005
47,80 €

900015
54,80 €

900025
45,80 €

900035
52,80 €

900045
49,90 €

910055
55,80 €

900065
53,90 €

900075
61,20 €

900085
57,00 €

900095
64,30 €

900115
62,20 €

900126
69,50 €

900137
65,35 €

900148
72,60 €

25050    (Art-Nr. 200202)
6,80 €

900006
47,80 €

900016
54,80 €

900026
45,80 €

900036
52,80 €

900046
49,90 €

900056
55,80 €

910066
53,90 €

900076
61,20 €

900086
57,00 €

900096
64,30 €

900116
62,20 €

900127
69,50 €

900138
65,35 €

900149
72,60 €

25065     (Art-Nr. 200222)
               6,80 €

900007
47,80 €

900017
54,80 €

900027
45,80 €

900037
52,80 €

900047
49,90 €

900057
55,80 €

900067
53,90 €

910077
61,20 €

900087
57,00 €

900097
64,30 €

900117
62,20 €

900128
69,50 €

900139
65,35 €

900150
72,60 €

25070    (Art-Nr. 200204)
6,80 €

900008
47,80 €

900018
54,80 €

900028
45,80 €

900038
52,80 €

900048
49,90 €

900058
55,80 €

900068
53,90 €

900078
61,20 €

910088
57,00 €

900098
64,30 €

900118
62,20 €

900129
69,50 €

900140
65,35 €

900151
72,60 €

25100    (Art-Nr. 200211)
6,80 €

900009
47,80 €

900019
54,80 €

900029
45,80 €

900039
52,80 €

900049
49,90 €

900059
55,80 €

900069
53,90 €

900079
61,20 €

900089
57,00 €

910099
64,30 €

900119
62,20 €

900130
69,50 €

900141
65,35 €

900152
72,60 €

25150    (Art-Nr. 200215)
               6,80 €

900010
47,80 €

900020
54,80 €

900030
45,80 €

900040
52,80 €

900050
49,90 €

900060
55,80 €

900070
53,90 €

900080
61,20 €

900090
57,00 €

900100
64,30 €

900120
62,20 €

900131
69,50 €

900142
65,35 €

900153
72,60 €

Art-Nr. 
900066 
42,50 €

Art-Nr. 
900088 
46,00 €

Art-Nr. 
900110 
50,44€

Art-Nr. 
900132 
53,90 €Art-Nr. 

900077 
50,10 €

Art-Nr. 
900099 
53,50 €

Art-Nr. 
900121 
57,95 €

Art-Nr. 
900143
 61,30 €

spuitdop-af-
scherm 1/4“ IG 
INOX Art-Nr. 
202902 8,40 € 

spuitdopafscher 
ming1/4“ IG 
INOX Art-Nr. 
202902 8,40 € 

spuitdop-af-
scherm 1/4“ IG 
INOX Art-Nr. 
202902 8,40 € 

spuitdop-af-
scherm.1/4“ IG 
INOX Art-Nr. 
202902 8,40 € 

regelspuitdop
1/4“ IG INOX 
Art-Nr. 2789 
15,60 €

regelspuitdop
1/4“ IG INOX 
Art-Nr. 2789 
15,60 €

regelspuitdop
1/4“ IG INOX 
Art-Nr. 2789 
15,60€

regelspuitdop
1/4“ IG INOX 
Art-Nr. 2789 
15,60 €
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spuitlans 1200 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met 
 R 1/4“ AG INOX Art-Nr.3306 
32,50 €

s[puitlans 1500 mm, 15°gebogen 
met snelkoppel-systeem met R 1/4“ 
AG INOX Art-Nr. 3309
35,50 €

Spuitlans 1800 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met
 R 1/4“ AG INOX Art-Nr. 3311 
41,90 €

Spuitlans 2000 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met
 R 1/4“ AG INOX Art-Nr. 3312 
45,20 €

Uitschakelpistool Standard 
280bar, 30 l/min, 150 °C, 
met snelkoppelsysteem
Art-Nr.330010 (als optie te bestellen) 
79,00 €

Uitschakelpistool Premium Soft Touch 
360bar, 40 l/min, 150 °C, 
met snelkoppelsysteem
Art-Nr.330020 (ald optie te bestellen) 
93,00 €



rotor-spuidoppen tot  14 l/min, max. 200 bar

030     (Art-Nr. 361600)
            53,00 €

900172
89,70 €

900178
86,85 €

900184
90,30 €

900190
89,50 €

900196
92,50 €

900202
97,20 €

900208
100,40 €

035     (Art-Nr. 361601)
            53,00 €

900173
89,70 €

900179
86,95 €

900185
90,30 €

900191
89,50 €

900197
92,50 €

900203
97,20 €

900209
100,40 €

040      (Art-Nr. 361604)
            53,00 €

900174
89.70 €

900180
86,95 €

900186
90,30 €

900192
89,50 €

900198
92,50 €

900204
97,20 €

900210
100,40 €

043     (Art-Nr. 232702)
            53,00 €

900175
89.70 €

900181
86,95 €

900187
90,30 €

900193
89,50 €

900199
92,50 €

900205
97,20 €

900211
100,40 €

045     (Art-Nr. 2327)
            53,00 €

900176
89.70 €

900182
86,95 €

900188
90,30 €

900194
89,50 €

900200
92,50 €

900206
97,20 €

900212
100,40 €

050      (Art-Nr. 232701) 
            53,00 €

900177
89.70 €

900183
86,95 €

900189
90,30 €

900195
89,50 €

900201
92,50 €

900207
97,20 €

900213
100,40 €

Rotorspuitdop 15 - 30 l/min, max 300bar

035     (Art-Nr. 2326)
           107,60 €

900214
146,50 €

900223
143,80 €

900232
147,10 €

900241
144,10 €

900250
147,10 €

900259
151,80 €

900268
155,00 €

040      (Art-Nr. 299301)
            107,60 €

900215
146,50 €

900224
143,80 €

900233
147,10 €

900242
144,10 €

900251
147,10 €

900260
151,80 €

900269
155,00 €

043     (Art-Nr. 299300)
            107,60 €

900216
146,50 €

900225
143,80 €

900234
147,10 €

900243
144,10 €

900252
147,10 €

900261
151,80 €

900270
155,00 €

045     (Art-Nr. 2993)
            107,60 €

900217
146,50 €

900226
143,80 €

900235
147,10 €

900244
144,10 €

900253
147,10 €

900262
151,80 €

900271
155,00 €

050     (Art-Nr. 299302)
           107,60 €

900218
146,50 €

900227
143,80 €

900236
147,10 €

900245
144,10 €

900254
147,10 €

900263
151,80 €

900272
155,00 €

065     (Art-Nr. 361666)
           107,60 €

900219
146,50 €

900228
143,80 €

900237
147,10 €

900246
144,10 €

900255
147,10 €

900264
151,80 €

900273
155,00 €

070     (Art-Nr. 361606)
           107,60 € 

900220
146,50 €

900229
143,80 €

900238
147,10 €

900247
144,10 €

900256
147,10 €

900265
151,80 €

900274
155,00 €

100     (Art-Nr. 361607)
            107,60 €

900221
146,50 €

900230
143,80 €

900239
147,10 €

900248
144,10 €

900257
147,10 €

900266
151,80 €

900275
155,00 €

150     (Art-Nr. 361665)
            07,60 €

900222
146,50 €

900231
143,80 €

900240
147,10 €

900249
144,10 €

900258
147,10 €

900267
151,80 €

900276
155,00 €
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Toebehoren
Spuitlansen-spuitdoppen combinaties

Snelkoppelsysteem met
 R 1/4“ IG INOX 
Art-Nr.394002 
17,90 €

snelkoppelsysteem met
 R 1/4“ AG INOX Art-
Nr.394022
30,40 €

spuitlans 700 mm, 15° gebogen 
met snelkoppeling-systeem met
 R 1/4“ AG INOX Art-Nr.3304 
27,30 €

spuitlans 900 mm, 15° gebogen 
met snelkoppeling-systeem met R 
1/4“ AG INOX Art-Nr.3305 
31,00 €



Rotordüse bis 14 l/min, max. 200bar

030     (Art-Nr. 361600)
            53,00 €

900172
86,20 €

900178
83,60 €

900184
86,80 €

900190
93,10 €

900196
96,20 €

900202
101,10 €

900208
104,45 €

035     (Art-Nr. 361601)
53,00 €

900173
86,20 €

900179
83,60 €

900185
86,80 €

900191
93,10 €

900197
96,20 €

900203
101,10 €

900209
104,45 €

040      (Art-Nr. 361604)
53,00 €

900174
86,20 €

900180
83,60 €

900186
86,80 €

900192
93,10 €

900198
96,20 €

900204
101,10 €

900210
104,45 €

043     (Art-Nr. 232702)
53,00 €

900175
86,20 €

900181
83,60 €

900187
86,80 €

900193
93,10 €

900199
96,20 €

900205
101,10 €

900211
104,45 €

045     (Art-Nr. 2327)
53,00 €

900176
86,20 €

900182
83,60 €

900188
86,80 €

900194
93.10 €

900200
96,20 €

900206
101,10 €

900212
104,45 €

050      (Art-Nr. 232701)
53,00 €

900177
86,20 €

900183
83,60 €

900189
86,80 €

900195
93,10 €

900201
96,20 €

900207
101,10 €

900213
104,45 €

Rotordüse 15 - 30 l/min, max 300bar

035     (Art-Nr. 2326)
107,60 €

900214
140,80 €

900223
138,20 €

900232
141,40 €

900241
149,90 €

900250
153,00 €

900259
157,90 €

900268
161,20 €

040      (Art-Nr. 299301)
107,60 €

900215
140,80 €

900224
138,20 €

900233
141,40 €

900242
149.90 €

900251
153,00 €

900260
157,90 €

900269
161,20 €

043     (Art-Nr. 299300)
107,60 €

900216
140,80 €

900225
138,20 €

900234
141,40 €

900243
149,90 €

900252
153,00 €

900261
157,90 €

900270
161,20 €

045     (Art-Nr. 2993)
107,60 €

900217
140,80 €

900226
138,20 €

900235
141,40 €

900244
149,90 €

900253
153,00 €

900262
157,90 €

900271
161,20 €

050     (Art-Nr. 299302)
107,60 €

900218
140,80 €

900227
138,20 €

900236
141,40 €

900245
149,90 €

900254
153,00 €

900263
157,90 €

900272
161,20 €

065     (Art-Nr. 361666)
           107,60 €

900219
140,80 €

900228
138,20 €

900237
141,40 €

900246
149,90 €

900255
153,00 €

900264
157,90 €

900273
161,20 €

070     (Art-Nr. 361606)
           107,60 €

900220
140,80 €

900229
138,20 €

900238
141,40 €

900247
149,90 €

900256
153,00 €

900265
157,90 €

900274
161,20 €

100     (Art-Nr. 361607)
            107,60 €

900221
140,80 €

900230
138,20 €

900239
141,40 €

900248
149,90 €

900257
153,00 €

900266
157,90 €

900275
161,20 €

150     (Art-Nr. 361665)
            07,60 €

900222
140,80 €

900231
138,20 €

900240
141,40 €

900249
149,90 €

900258
153,00 €

900267
157,90 €

900276
161,20 €
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spuitlans 1200 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met R 1/4“ 
AG INOX Art-Nr.3306
33,80 €

Spuitlans 1500 mm, 15°gebogen 
met snelkoppeling-syteem met R 
1/4“ AG INOX Art-Nr. 3309 
36,95 €

Spuitlans 1800 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met R 1/4“ 
AG INOX Art-Nr. 3311
41,85 €

Spuitlans 2000 mm, 15°gebogen 
met snelkoppel-systeem met R 1/4“ 
AG INOX Art-Nr. 3312
45,15 €

uitschakelpistool Standard 
280bar, 30 l/min, 150 °C, 
met snelkoppelsysteem Art-Nr.330010 
(optioneel te bestellen) 78,75 €

Uitschakelpistool Premium Soft Touch 
360bar, 40 l/min, 150 °C, 
met snelkoppelsysteemArt-Nr.330020 
(optioneel te bestellen) 92,80 €



stoom-spuitmond,max. 150 °C, 1/4“ IG

(Art-Nr. 2194) 
10,90 €

stoom-spuitmond voor 
warm-water-reinigers met 
stoomdruk tot
max. 25bar

900154
42,65 €

900157
46,00 €

900160
46,90 €

900163
49,90 €

900166
54,60 €

900169
57,80 €

Oppervlakte-was-borstel

(Art-Nr. 238211)          
166,50 €

oppervlakte-was-borstel met 
natuurlijke haren 6 cm, 
met rubber rand voor 
bescherming tegen 
beschadigingen aan het 
reinigingsobject. 

900155
198,50 €

900158
201,60 €

900161
196,50 €

900164
199,50 €

900167
204,20 €

900170
207,40 €

roterende wasborstel

(Art-Nr. 2282) 
102,50 €

roterende was-borstel met 
natuurlijke haren 5 cm,
met rubbr afscherming tegen 
beschadigingen aan het 
reinigingsobject.

900156
133,90 €

900159
138,00 €

900162
135,00 €

900165
138,00 €

900168
142,70 €

900171
145,90 €
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Toebehoren
combinaties

snelkoppelsysteem met
 R 1/4“ IG INOX 
Art-Nr.394002 
17,90   €

spuitlans 700 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met
 R 1/4“ AG INOX Art-Nr.3304 
27,30€

spuitlans 900 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem
met R 1/4“ AG INOX Art-
Nr.3305
31,00 €



Dampfdüse, max. 150 °C, 1/4“ IG

                  (Art-Nr. 2194)
                  10,40 €

Nassdampfdüse für Heiß-
wassergeräte mit Dampf-
stufe.
max. 25bar

900154
41,00€

900157
44,20 €

900160
48,80 €

900163
51,90 €

900166
56,80 €

900169
60,20 €

Flächenwaschbürste

(Art-Nr. 238211)
         160,00 €

Flächenwaschbürste mit 
Naturhaar 6 cm, 
mit Gummieinfassung zum 
Schutz gegen Beschädigun-
gen an Reinigungsobjekt. 

900155
190,80 €

900158
193,80 €

900161
204,40 €

900164
207,50 €

900167
212,40 €

900170
215,70 €

Rotierende Waschbürste

                   (Art-Nr. 2282)
98,50 €

Rotierende Waschbürste 
mit Naturhaar 5 cm,
mit Gummieinfassung zum 
Schutz gegen Beschädigun-
gen an Reinigungsobjekt.

900156
128,70 €

900159
132,30 €

900162
140,40 €

900165
143,60 €

900168
148,50 €

900171
151,80 €
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Uitschakelpistool Standard
280bar, 30 l/min, 150 °C, 
met snekoppelsysteem Art-Nr.330010 (als 
optie te bestellen) 78,75 €

Uitschakelpistool Premium Soft Touch 
360bar, 40 l/min, 150 °C, 
met snelkoppel-systeem Art-Nr.330020 
(als optie te bestellen) 92,80 €

Spuitlans 1200 mm, 15° gebogen 
met anelkoppel-systeem met R 
1/4“ AG INOX Art-Nr.3306 
33,80 €

Spuitlans 1500 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met R 1/4“ 
AG INOX Art-Nr. 3309
36,95 €

Spuitlans 1800 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met R 1/4“ 
AG INOX Art-Nr. 3311
41,90 €

Spuitlans 2000 mm, 15° gebogen 
met snelkoppel-systeem met R 1/4“ 
AG INOX Art-Nr. 3312
45,20 €



Speciale toebehoren

aanbouwset SoftFoam met snekoppelsysteem en  1 ltr. tank, 
reinigingsmiddel traploos regelbaar via doseerventiel
Art-Nr. 410701
79,60 €

aanbouwset SoftFoam met snelkoppelsysteem en 
2 l tank, voor levensmiddelen met doseerhendel voor exacte 
mengverhouding van extra chemie Art-Nr. 410703
131,50 €

dubbele spuitlans met handgreep 
voor traploze drukregeling bij de wasplaats-uitvoering (standaard lage 
druk spuitdoppen) 
(hoge druk spuitdoppen voor speciale machines separaat bestellen) 
Art-Nr. 33031
93,00 €

vuil water-zuiger met 5 mtr. spiraalslang Ø 38 mm voor 
gebruik als vuil waterwater-zuiger, 
Zuighoogte max. 4,0 m, zuigcapciteit ca. 8000-18000 ltr/u 
(hoge druk spuitdop voor speciale machines separaat 
bestellen) Art-Nr. 41104
191,20 €

zandstraalinrichting
nat -straal -inrichting met keramische spuitdoppen, zuigslang 
en straallans voor diverse straalmiddelen (hoge druk  
spuitdoppen voor speciale machines separaat bestellen)
 Art-Nr. 41068 
274,00 €
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Speciale toebehoren

1l

2l



Oppervlaktereiniger

Oppervaktereiniger RVS
 Ø 300 mm met 2 spleet-straal-
spuitdoppen 1503 3 x wielen 
Art-Nr. 394078
459,50 €

Oppervlaktereiniger RVS
 Ø 410 mm 
met  2 spleet straal spuitdoppen 
1503 3 x wielen
Art-Nr. 394079
531,90 €

Oppervlaktereiniger RVS
 Ø 520 mm 
met 2 spleet-straal spuitdoppen 
1503 4 x wielen
Art-Nr. 394080
1029,90 €

Oppervlaktereiniger RVS
 Ø 520 mm 
met 2 spleet-straal-spuitdoppen 
1503 3 x wielen met luchtbanden 
Art-Nr. 394081
1.766,00 €

41

Uitschakelpistool Standard 
280bar, 30 l/min, 150 °C, 
met snelkoppelsysteem Art-Nr.330010 
(als optie te bestellen) 78,80 €

Uitschakelpistool Premium Soft Touch 
360bar, 40 l/min, 150 °C, met 
snelkoppel-systeem Art-Nr.330020 (als 
optie te bestellen) 92,80 €



1/8“ binn. schr. draad hoge druk slang thermoplastisch weefsel, rood DN05, 1/8“ 
'buit. schr,draad, 250bar, 60°C, snelkoppel-systeem

hoge druk slang thermoplastisch weefsel, rood, DN06, 1/8“ 
buit. schr.draad, 250bar, 100°C,snel koppel-systeem 

10 m 
(Art-Nr. 264707) 
70,75 €

15 m
(Art-Nr. 264708) 
87,500 €

20 m
(Art-Nr. 264709) 
104,00 €

10 m 
(Art-Nr. 264710) 
114,50 €

15 m
(Art-Nr. 264711) 
141,50 €

20 m
(Art-Nr. 264712) 
176,90 €

030 (Art-Nr. 247901)
14,80 €

911000
90,30 €

911009
107,00 €

911018
123,60 €

911027
134,00 €

911036
161,00 €

911045
196,50 €

034 (Art-Nr. 247902)
14,80 €

911001
90,30 €

911010
107,00 €

911019
123,60 €

911028
 134,00 €

911037
161,00 €

911046
196,50 €

040 (Art-Nr. 247903)
14,80 €

911002
90,30 €

911011
107,00 €

911020
123,60 €

911029
134,00 €

911038
161,00 €

911047
196,50 €

045 (Art-Nr. 247904)
14,80 €

911003
90,30 €

911012
107,00 €

911021
123,60 €

911030
134,00 €

911039
161,00 €

911048
196,50 €

050 (Art-Nr. 247905)
14,80 €

911004
90,30 €

911013
107,00€

911022
123,60 €

911031
134,00 €

911040
161,00 €

911049
196,50 €

065             (Art-Nr. 247906)
14,80 €

911005
90,30 €

911014
107,00 €

911023
123,60 €

911032
134,00 €

911041
161,00 €

911050
196,50 €

070 (Art-Nr. 247907)
14,80 €

911006
90,30 €

911015
107,00 €

911024
123,60 €

911033
134,00 €

911042
161,00 €

911051
196,50 €

100             (Art-Nr. 247908)
14,80 €

911007
90,30 €

911016
107,00 €

911025
123,60 €

911034
134,00 €

911043
161,00  €

911052
196,50 €

150             (Art-Nr. 247909)
14,80 €

911008
90,30 €

911017
107,00 €

911026
123,60 €

911035
134,00 €

911044
161,00 €

911053
196,50 €

1/4“ binn.schr. draad hoge druk slang thermoplastisch weefsel, 
rood, DN06, 1/4“ buit.schr.draad, 250bar, 100°C,snelkoppel-systeem

10 m 
(Art-Nr. 264713)
110,00 €

15 m
(Art-Nr. 264714)
136,00 €

20 m
(Art-Nr. 264715)
170,00 €

030 (Art-Nr. 247910) 
18,75 €

911054
137,30 €

911063
164,40 €

911072
199,70 €

034 (Art-Nr. 247911) 
18,75 €

911055
137,30 €

911064
164,40 €

911073
199,70 €

040 (Art-Nr. 247912) 
18,75 €

911056
137,30 €

911065
164,40 €

911074
199,70 €

045 (Art-Nr. 247913) 
18,75 €

911057
137,30 €

911066
164,40 €

911075
199,70 €

050 (Art-Nr. 247914) 
18,75 €

911058
137,30 €

911067
164,40 €

911076
199,70 €

065             (Art-Nr. 247915) 
18,75 €

911059
137,30 €

911068
164,40 €

911077
199,70 €

070 (Art-Nr. 247916) 
18,75 €

911060
137,30 €

911069
164,40 €

911078
199,70 €

100             (Art-Nr. 247917) 
18,75 €

911061
137,30 €

911070
164,40 €

911079
199,70 €

150             (Art-Nr. 247918) 
18,75 €

911062
137,30 €

911071
164,40 €

911080
199,70 €42

Speciale toebehoren
staal vormige reinigings-slangen met 3 voudige spuitdoppen



De passende slang voor elke capaciteit:

Hoge druk slang DN05  ► tot max.   8 l/min of    480 l/u, max. 250 bar, 60°C 
Hoge druk slang DN06  ► tot max. 10l/min of    600 l/u, max. 250  bar, 100°C 
Hoge druk slang DN08  ► tot max. 25l/min of  1500 l/u, max. 315  bar, 150°C
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3/8“ binn. schr.draad Hoge druk slang thermoplast weefsel, rood, DN08, 3/ 8“ buit. schr. draad
 315 bar, 150°C, snelkoppel-systeem 

10 m 
(Art-Nr. 264716) 
126,90 €

15 m
(Art-Nr. 264717) 
168,50 €

20 m
(Art-Nr. 264718) 
210,10 €

030 (Art-Nr. 247919) 
36,70 €

911081
167,70 €

911090
218,70 €

911100
250,90 €

034 (Art-Nr. 247920) 
36,70 €

911082
167,70 €

911091
218,70 €

911101
250,90 €

040 (Art-Nr. 247921) 
36,70 €

911083
167,70 €

911092
218,70 €

911102
250,90 €

045 (Art-Nr. 247922) 
36,70 €

911084
167,70 €

911093
218,70 €

911103
250,90 €

050 (Art-Nr. 247923) 
36,70 €

911085
167,70 €

911094
218,70 €

911104
250,90 €

065 (Art-Nr. 247924) 
36,70 €

911086
167,70 €

911095
218,70 €

911105
250,90 €

070 (Art-Nr. 247925) 
36,70 €

911087
167,70 €

911097
218,70 €

911106
250,90 €

100 (Art-Nr. 247926) 
36,70 €

911088
167,70 €

911098
218,70 €

911107
250,90 €

150 (Art-Nr. 247927)
36,70 €

911089
167,70 €

911099
218,70 €

911108
250,90 €



1/8“ binn.schr.draad hoge druk slang thermoplastisch weefsel, rood, DN05, 1/8“ 
buit. schr.draad 250bar, 60°C,snelkoppel-systeem

hhoge druk slang thermoplastisch weefsel rood, DN06, 1/8“ 
buit.schr.draad 250bar, 100°C,snelkoppelsysteem 

10 m 
(Art-Nr. 264707) 
70,80€

15 m
(Art-Nr. 264708) 
87,40 €

20 m
(Art-Nr. 264709) 
104,00 €

10 m 
(Art-Nr. 264710) 
114,40 €

15 m
(Art-Nr. 264711) 
141,50 €

20 m
(Art-Nr. 264712) 
17 6,80 €

030 (Art-Nr. 247928) 
16,30 €

911108
91,20 €

911117
107,80 €

911126
119,60 €

911135
135,00 €

911144
161,90 €

911153
197,20 €

034 (Art-Nr. 247929) 
16,30 €

911109
91,20 €

911118
107,80 €

911127
119,60 €

911136
135,00 €

911145
161,90 €

911154
197,20 €

040 (Art-Nr.247930)
16,30 €

911110
91,20  €

911119
107,80 €

911128
119,60 €

911137
135,00 €

911146
161,90 €

911155
197,20 €

045 (Art-Nr. 247931) 
16,30 €

911111
91,20 €

911120
107,80 €

911129
119,60 €

911138
135,00 €

911147
161,90 €

911156
197,20 €

050 (Art-Nr. 247932) 
16,30 €

911112
91,20 €

911121
107,80 €

911130
119,60 €

911139
135,00 €

911148
161,90 €

911157
197,20 €

065             (Art-Nr. 247933) 
16,30 €

911113
91,20 €

911122
107,80 €

911131
119,60 €

911140
135,00 €

911149
161,90 €

911158
197,20 €

070 (Art-Nr. 247934) 
 16,30 €

9111014
91,20 €

911123
107,80 €

911132
119,60 €

911141
135,00 €

911150
161,90 €

911159
197,20 €

100             (Art-Nr. 247935) 
16,30 €

911115
91,20 €

911124
107,80 €

911133
119,60 €

911142
135,00 €

911151
161,90 €

911160
197,20 €

150             (Art-Nr. 247936) 
16,30 €

911116
91,20 €

911125
107,80 €

911134
119,60 €

911143
135,00 €

911152
161,90 €

911161
197,20 €

1/4“ binn.schr.draad hoge druk slangthermoplastisch weefsel, 
rood, DN06, 1/4“ buit.schr.draad 250bar, 100°C,snelkoppel-

systeem 10 m 
(Art-Nr. 264713) 
114,50 €

15 m
(Art-Nr. 264714) 
141,50 €

20 m
(Art-Nr. 264715) 
176,80 €

030 (Art-Nr. 247937) 
19,40 €

911162
138,00 €

911171
165,00 €

911180
201,00 €

034 (Art-Nr. 247938) 
19,40 €

911163
138,00 €

911172
165,00 €

911181
201,00 €

040 (Art-Nr. 247939) 
19,40 €

911164
138,00 €

911173
165,00 €

911182
201,00 €

045 (Art-Nr. 247940) 
19,40 €

911165
138,00 €

911174
165,00 €

911183
201,00 €

050 (Art-Nr. 247941) 
19,40 €

911166
138,00 €

911175
165,00 €

911184
201,00 €

065 (Art-Nr. 247942) 
19,40 €

911167
138,00 €

911176
165,00 €

911185
201,00 €

070 (Art-Nr. 247943) 
19,40 €

911168
138,00 €

911177
165,00 €

911186
201,00 €

100 (Art-Nr. 247944) 
19,40 €

911169
138,00 €

911178
165,00 €

911187
201,00 €

150 (Art-Nr. 247945) 
19,40 €

911170
138,00 €

911179
165,00 €

911188
201,00 €
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Speciaal toebehoren
 reinigings-slang met boor-trek-spuitdop 3-voudig



3/8“ binn. schr. draad Hoge druk slang thermoplast  weefsel, rood. DN08, 3/ 8“ buit.schr.draad, 
315bar, 150°C, snelkoppelsysteem

10 m 
(Art-Nr. 264716) 
126,90 €

15 m
(Art-Nr. 264717) 
168,50 €

20 m
(Art-Nr. 264718) 
210,10 €

030 (Art-Nr. 247946) 
35,40 €

911188
166,40 €

911197
208,00 €

911206
249,60 €

034 (Art-Nr. 247947) 
35,40 €

911189
166,40 €

911198
208,00 €

911207
249,60 €

040 (Art-Nr. 247948) 
35,40 €

911190
166,40 €

911199
208,00 €

911208
249,60 €

045 (Art-Nr. 247949) 
35,40 €

911191
166,40 €

911200
208,00 €

911209
249,60 €

050 (Art-Nr. 247950)
34,00 €

911192
166,40 €

911201
208,00 €

911210
249,60 €

065 (Art-Nr. 247951) 
35,40 €

911193
166,40 €

911202
208,00 €

911211
249,60 €

070 (Art-Nr. 247952) 
35,40 €

911194
166,40 €

911203
208,00 €

911212
249,60 €

100 (Art-Nr. 247953) 
35,40 €

911195
166,40 €

911204
208,00 €

911213
249,60 €

150 (Art-Nr. 247954)
35,40 €

911196
166,40 €

911205
208,00 €

911214
249,60 €

De passende slang voor elke capaciteit:

Hoge druk slang DN05  ► tot max.   8 ltr/min of    480l/h , max. 250bar, 60°C 
Hoge druk slang DN06  ► tot max.  10ltr/ min of     600l/h, max. 250bar, 100°C 
Hoge druk slang DN08  ► tot   max.  25ltr /min of    1500l/h, max. 315bar, 150°C
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1/4“ binn. schr.draad hoge druk slang thermoplastisch-weefsel, rood,
 DN06, 1/4“ buit.schr. draad 250bar, 100°C,snelkoppel-systeem

10 m 
(Art-Nr. 264713)  
115,00 €

15 m
(Art-Nr. 264714) 
142,00 €

20 m
(Art-Nr. 264715) 
177,00 €

030 (Art-Nr. 247964) 
75,00 €

911269
194,00 €

911278
221,00 €

911287
256,00 €

034 (Art-Nr. 247965) 
75,00 €

911270
194,00 €

911279
221,00 €

911288
256,00 €

040 (Art-Nr. 247966) 
75,00 €

911271
194,00 €

911280
221,00 €

911289
256,00 €

045 (Art-Nr. 247967) 
75,00 €

911272
194,00 €

911281
221,00 €

911290
256,00 €

050 (Art-Nr. 247968) 
75,00 €

911273
194,00 €

911282
221,00 €

911291
256,00 €

065 (Art-Nr. 247969) 
75,00 €

911274
194,00 €

911283
221,00 €

911292
256,00 €

070 (Art-Nr. 247970) 
75,00 €

911275
194,00 €

911284
221,00 €

911293
256,00 €

100 (Art-Nr. 247971) 
75,00 €

911276
194,00 €

911285
221,00 €

911294
256,00 €

150 (Art-Nr. 247972) 
75,00 €

911277
194,00 €

911286
221,00 €

911295
256,00 €

1/8“ binn. schr. draad

hoge druk slang thermoplastsch weefsel, rood, DN05, 1/8“ 
buit.schr.draad, 250bar, 60°C,snelkoppel-systeem 

hoge druk slang thermplastisch -weefsel, rood, DN06, 1/8“ 
buit.schr.draad, 250bar, 100°C,snelkoppel-systeem 

10 m 
(Art-Nr. 264707) 
70,80 €

15 m
(Art-Nr. 264708) 
88,00 €

20 m
(Art-Nr. 264709)  
104,00 €

10 m 
(Art-Nr. 264710) 
115,00 €

15 m
(Art-Nr. 264711)  
142,00 €

20 m
(Art-Nr. 264712)  
177,00 €

030 (Art-Nr. 247955) 
75,00 €

911215
150,00 €

911224
167,00 €

911233
183,50 €

911242
194,00 €

911251
221,00 €

911260
256,00 €

034 (Art-Nr. 247956) 
75,00 €

911216
150,00 €

911225
167,00 €

911234
183,50 €

911243
194,00 €

911252
221,00 €

911261
256,00 €

040 (Art-Nr. 247957) 
75,00 €

911217
150,00 €

911226
167,00 €

911235
183,50 €

911244
194,00 €

911253
221,00 €

911262
256,00 €

045 (Art-Nr. 247958) 
75,00 €

911218
150,00 €

911227
167,00 €

911236
183,50 €

911245
194,00 €

911254
221,00 €

911263
256,00 €

050 (Art-Nr. 247959) 
75,00 €

911219
150,00 €

911228
167,00 €

911237
183,50 €

911246
194,00 €

911255
221,00 €

911264
256,00 €

065 (Art-Nr. 247960) 
75,00 €

911220
150,00 €

911229
167,00 €

911238
183,50 €

911247
194,00 €

911256
221,00 €

911265
256,00 €

070 (Art-Nr. 247961) 
75,00 €

911221
150,00 €

911230
167,00 €

911239
183,50 €

911248
194,00 €

911257
221,00 €

911266
256,00 €

100 (Art-Nr. 247962) 
75,00 €

911222
150,00 €

911231
167,00 €

911240
183,50 €

911249
194,00 €

911258
221,00 €

911267
256,00 €

150 (Art-Nr. 247963) 
75,00 €

911223
150,00 €

911232
167,00 €

911241
183,50 €

911250
194,00 €

911259
221,00 €

911268
256,00 €

Speciale toebehoren
buis vormige reinigings slangen,raket vormigespuitdoppen 3-voudig roterend
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3/8“ binn. schr. draad hoge druk slang thermoplast weefsel, rood, DN08, 3/ 8“ bui. schr. draad 315 bar, 
150°C, snelkopppelsysteem 

10 m 
(Art-Nr. 264716) 
126,90 €

15 m
(Art-Nr. 264717) 
168.48, €

20 m
(Art-Nr. 264718) 
210,10 €

030 (Art-Nr. 247973) 
74,90 €

911296
206,00 €

911305
247,60 €

911314
289,20 €

034 (Art-Nr. 247974) 
74,90 €

911297
198,00 €

911306
247,60 €

911315
289,20 €

040 (Art-Nr. 247975) 
74,90 €

911298
206,00 €

911307
247,60 €

911316
289,20 €

045 (Art-Nr. 247976) 
74,90 €

911299
206,00 €

911308
247,60 €

911317
289,20 €

050 (Art-Nr. 247977) 
74,90 €

911300
206,00 €

911309
247,60 €

911318
289,20 €

065 (Art-Nr. 247978) 
74,90 €

911301
206,00 €

911310
247,60 €

911319
289,20 €

070 (Art-Nr. 247979) 
74,90 €

911302
206,00 €

911311
247,60 €

911320
289,20 €

100 (Art-Nr. 247980) 
74,90 €

911303
206,00 €

911312
247,60 €

911321
289,20 €

150 (Art-Nr. 247981)
74,90 €

911304
206,00 €

911313
247,60 €

911322
289,20 €

Hoge druk slang DN05  ► tot max,   8ltr/min of     480ltr/u , max. 250bar, 60°C
 Hoge druk slang DN06  ► tot max.  10ltr/min of    600ltr/u, max. 250bar, 100°C 
Hoge druk slang DN08  ► tot max.     25ltr/min of 1500ltr/u, max. 315bar, 150°C

De passende slang voor elke capaciteit:
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ENT2212 

ENT2712

machine type ENT2212 Ø 36 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 4,5m zuigslang

► aanzuigbuis 2 x 500 mm
►handbuis met draaischarnier 355 mm
► ByPass luchthoeveelheidsregeling
► zuigmond rond 75 mm
► voegen zuigmond 205 mm
► borstelzuigmond 145 mm
► vloerbedekking /harde bodem zuigmond 270 mm 
► natte boden zuigmond 300 mm

opname capaciteit 1200W
luchthoeveelheid 3500l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa
inhoud van de bak 22l
Werkgeluid 64d(A)
veiligheidsklasse Ipx4
aansluiting kabellengte 8m met Schuko-stekker
elektr. beveiliging 10A houder

9 kg / 11 kgGewicht netto / met verpakking
 Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 400 x 380 x 500 mm / 400 x 400 x 640 mm

Slagvast kunststof huis van PE met anti-statische-beschermlaag , kipstabiel door laag zwaartepunt en vier wielig onderframe, ergonomisch 
draaggreep, afneembare zuigerkop, geluidsarme zuigturbine met By-Pass koeling,ingebouwde vlotterschakelaar voor veilig water zuigen, 
grote omangrijke polyester-filter - uitwasbaar, zuigaansluiting met snelkoppeling en veiligheidsvergrendeling, Aan-Uit schakelaar met 
beveiliging voor motor-overbelasting, kabel-opwikkelinrichting, 8,0 m aansluitkabel

Artikel nr. 205
Excl. BTW 256,00  €

Machine type ENT2712 Ø 36 mm ENT2712WZ Ø 36 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 4,5m zuigslang

► buisverlenging 2 x 500 mm 
► handbuis met draaischarnier355m
► ByPass luchthoeveelheidsregeling
► zuigmond rond 75 mm
► voegenzuigmond 205 mm
► meubelborstel145 mm
► vloerbedekking/harde vloer zuimond
► natte bodem zuigmond 300 mm"

► 4,5m zuigslang
► buisverlenging 2 x 500 mm
► handbuis met draaischakelaar 355 mm

► ByPass luchthoeveelheidsregeling
►zuigbostel rond. 75 mm
► voegzuigmond 205 mm
► meubelzuigmomd 145 mm
► vloerbedekking/harde vloer zuigmond 270 mm 
► waterzuigmond 300 mm
► Machine stekker 230V - max. 2000W"

opname capaciteit 1200W
luchthoeveelheid 3500l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa
bak-volume 27l
werkgeluid 64d(A)
veiligheidsklasse Ipx4
aansluiting kabellengte 8m met Schuko-stekker
elektr. beveiliging 16A houder
Gewicht netto/ met verpakking 9 kg / 11 kg 11 kg / 13 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH)390 x 380 x 560 mm / 400 x 400 x 730 mm 390 x 380 x 560 mm / 400 x 400 x 730 mm

Slagvast kunststof huis van PE met anti statiche afdeklaag, kipstabiel door laag zwaartepunt en vier rollen onderstel, ergonomische draaggreep, 
afneembare zuigkop, geluidsarme zuigcabine met By-Pas koeling,ingebouwde vlotterschakelaar voor veilig water zuigen, grote omvangrijke 
polyester-filter -uitwasbaar, zuigaansluiting met snelkoppeling-en veiligheidsvergrendeling, Aan-Uit schakelaar met motoroverbelasing-
beveiliging, kabel-oprolinrichting, 8,0 m aansluikabel,uitvoering WZ: extra machine stopcontact met aanloop- en uitschakelautomaat voor 
aansluiting van afzuigen van stof veroorzaakt door elektr. machines

Artikel-nr. 206 206WZ
Excl. BTW 270,00 € 322,00 €
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ENT3512

Machine type ENT3512 Ø 38 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz

► 4,5m zuigslang
► verlengde buis 2 x 500 mm 
► handbuis 325 mm
► ByPass luchthoeveelheids-regeling
► zuigborstel rond  80 mm
► voegzuigmond 245 mm
► harde bodem zuigmond met borstel 400 mm 
► natte bodem zuigmond 400 mm
► verloopstuk 38/36 mm toebehoren

opname capaciteit 1200W
luchthoeveelheid 3500l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa
bak inhoud 35l
geluidsniveau 64d(A)
veiligheidsklasse Ipx4
aansluit kabel lengte 8m mit Schuko-Stecker
elektr. beveiliging 10A houder

11 kg / 13 kgGewicht netto / met verpakking
 Afmetingen machine/ met verpakking (LxBxH) 390 x 360 x 640 mm / 400 x 400 x 780 mm

Slagvast kunststof huis van PE met anti statische bedekking, kipstabiel door lage zwaartepunt en onderstel met vier rollen, ergonomishe draaggreep, afneembare 
zuigkop, leluidsarme zuigturbine met By-Pass koeling, ingebouwde vlotterschakelaar voor veilig water aanzuigen, grote omvangrijke polyester-filter
- afwasbaar, zuigaansluiting met  snelkoppelling-en veiligheids-vergrendeling, Aan-Uit schakalaar met motorverbelasting-beveiliging, kabeloprol-inrichting , 
8,0 m  aansluitkabel  

Artikel nr. 207
xcl. BTW 322,40 €

ENT7224-S

Machine type ENT7224-S Ø 38 mm ENT7224-S WZ Ø 38 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 4,5m zuigslang

► verlengde buis 2 x 500 mm
► handbuis 325 mm
► ByPass lucht-hoeveelheids-regeling
► zuigborstel rond 80 mm
► voegenzuigmond e 245 mm
► harde bodem zuigmond m. borstel 400 mm 
► natte bodem zuigmond 400 mm
► verloopstuk 38/36 mm toebehoren

► 4,5m zuigslang
► verlengde buis 2 x 500 mm
► handbuis 325 mm
► ByPass luchthoeveelheidsregeling
► zuigborstel rond 80 mm
► voegenzuigmond 245 mm
► harde bodem zuigmond m. borstel 400 mm
► natte bodem zuigmond 400 mm
► Verloopstuk 38/36 mm toebehoren
► Machine stekker 230V - max. 1000W"

opname capaciteit 2 x 1200W
lucht hoeveelheid 7000l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa
bak inhoud 72l
geluidsniveau 69d(A)
veiligheidsklasse Ipx4
aansluitkabel-lengte 8m mit Schuko-Stecker
elektr. beveiliging 16A träge
Gewicht netto / met verpakking 25 kg / 29 kg 27 kg / 31 kg
Afmeting machine / met verpakking   (LxBxH) 610 x 570 x 1020 mm / 650 x 590 x 1550 mm 610 x 570 x 1020 mm / 650 x 590 x 1550 mm

Slagvast kunststof huis van PE  met statische bedkking, kipstabiel door laag zwaartepunt en ergonomische duw beugel-onderstel, 2 grote wielen - voorongelijk 
terrein met  2 zwenkrollen, afneembare zuigkop, geluidsarme zuigturbine met By-Pass koeling, ingebouwde vlotterschakelaar  voor veilig water zuigen, grote 
omvanrijke polyester filter -afwasbaar, zuigaansluiting met snelkoppeling-en veiligheidsvergrendeling,  Aan-Uit schakelaar met motor beveiliging tegen 
overbelasting, kabel-oprol-inrichting, 8,0 m aansluitkabel, uitvoeringWZ: extra stekker voor machines met aanloop en uitschakelautomatiek voor aansluiting 
voor afzuigen van stof bij elektrisch machines

Artikel-nr. 208 208WZ
Excl.BTW 642,80 € 812,00 €
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ENT9023-S PS 
Natzuiger/ pompzuiger

ENT7233-S

Machine type ENT9023-S PS Ø 38 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 4,5m zuigslang

►buis verlenging 2 x 500 mm
► handbuis 325 mm
► natte bodem zuigmond 400 mm

capaciteit-opname 2 x 1200W + 450W
lucht-hoeveelheid 7000l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa
inhoud van de bak 90l
waterpomp 90l/min @ 7mWS
werkgeluid 70d(A)
veiligheidsklasse Ipx4
aansluiting- kabelengte 8m met Schuko-stekker
elektr. beveiliging 16A houder 31 kg / 34 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 600 x 440 x 910 mm / 640 x 520 x 1010 mm

Slagvast kunststofhuis van PE met anti-statische afdeklaag, kipstabiel door laag zwaartepunt en ergonomische duwbeugel-onderstel, 2 grote wielen 
- voor ongelijk terrein met twee zwenkrollen, afneembare zuigerkop, geluidsarme zuigturbine met By-Pass koeling, ingebouwde
vlotter-schakelaar voor veilig water zuigen, grote omvangrijke polyester-filter - uitwasbaar, zuigaansluitig met snelkoppeling-en 
veiligheidsvergrendeling, Aan-Uit schakelaar met motoroverbelastings-beveiliging, kabeloprolinrichting, 8,0 m aansluitkabel, RVS-
dompelpomp1200 W met zeef, zonder gereedschap demonteerbaar, groot terugslagventiel van buiten bereikbaar, afwasaansluiting C-koppeling

Atikel nr. 208FW
Excl. BTW 1.391,00 €

Machine type ENT7233-S Ø 38 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 4,5m zuigslang

► buisverlenging 2 x 500 mm 
► handbuis 325 mm
► ByPass luchthoeveelheidsregeling
►zuigmond rond 80 mm
► voegzuigmond 245 mm
► harde bodem zuigmond met borstel 400 mm 
► natte bodem zuigmond 400 mm
► verloopstuk 38/36 mm toebehoren

capaciteits opname 3 x 1100W
hoeveelheid lucht 10.500 l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa
inhoud bak 72l
werkgeluid 72d(A)
veiligheidsklasse Ipx4
aansluit kabellengte 8m met Schuko-stekker
elektr. beveiliging 16A houders
Gewicht netto / met verpakking 27 kg / 32 kg
Afmeting machine / met verpakking (LxBxH) 600 x 570 x 1020 mm / 640 x 590 x 1060 mm

Slagvast kunststof huis van PE met anti statische deklaag , kipstabiel door laag zwaartepunt en ergonomische duwbeugel-onderstel, 2 grote wielen
- voor ongelijk terrein met 2 zwenkrollen,afneembare zuigkop, geluidsarme zuigturbine  By-Pass koeling, ingebouwde vlotterschakelaar voor veilig
water zuigen, grote omvangrijk polyester-filter - uitwasbaar, zuigaansluiting met snelkoppel-en veiligheidsvergrendeling, Aan- Uit schakelaar met
motor-overbelastingsbeveiliging,  kabel-oprolinrichting, 8,0 m aansluitkabel

Artikel-nr. 209
Excl. BTW. 727,00 €
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SNT6324-S

SNT6333-S

Machine type SNT6324-S Ø 38 mm SNT6324-S CYCLON Ø 38 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz

► 4,5m zuigslang
► verlengde buis 2 x 500 mm 
► handbuis 325 mm
► ByPass lucht-hoeveelheidsregeling
► zuigborstel rond 80 mm
► voegenzuigmond 245 mm
► harde bodemzuigmond m. borstel 400 mm 
► natte bodem zuigmond 400 mm
► verloopstuk 38/36 mm toebehoren

► 4,5m zuigslang
► verlengde buis 2 x 500 mm
► handbuis 325 mm
► ByPass lucht hoeveelheidsregeling
► zuigborstel rond 80 mm
► voegenzuigmond 245 mm
► harde bodem zuigmand m.borstel 400 mm
► natte bodem zuigmond 400 mm
► verloopstuk 38/36 mm  toebehoren
► Cycloon-systeem

opname capacitei 2 x 1200W

lucht hoeveelheid 7000l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa
bakinhoud 63l
geluidsniveau 69d(A)
veiligheidsklasse Ipx4
lengte aansluitkabel 8m met Schuko-stekker
elektr. beveiliging 16A houder
Gewicht netto / met verpakking 26 kg / 30 kg 32 kg / 37 kg
Afmeting machine  / met verpakking (LxBxH) 620 x 610 x 970 mm / 640 x580 x 1060 mm 660 x 560 x 1370 mm / 700 x 590 x 1650 mm

Roestbestendige stabiele tank van INOX met anti-statische beschermlaag, kipstabiel door laag zwaartepunt en ergonomische duwbeugel- onderstel, 2 grote wielen
 - voor ongelijk terrein met 2 zwenkrollen, afneembare zuigkorf, geluidsarme zuigturbine met By-Pass koeling, ingebouwdw vlotterschakelaar voor veilig water 
zuigen, grote omvangrijke polyester-filter -afwasbaar, zuig-aansluiting met snelkoppeling-en veiligheidsvergrendeling, Aan-Uit schakelaar met beveiliging tegen 
overbelasting, kabeloprolinrichting, 8,0 m aansluitkabel; Cycloonuitvoering: door cycloontechnologie wordt 99% van grof- en fijn vuil reeds in de cycloon 
fase gescheiden - de tijd-fase van de patroonfilters wordt met het veelvoudige verlengd, geschikt voor zuigen van boor- en beton-stof.

Artikel-nr. 147 147CYC
Excl. BTW 685,40 € 1.009,00 €

machine type SNT6333-S Ø 38 mm SNT6333-S CYCLON Ø 38 mm
spanning 1/ 230V / 50Hz ► 4,5 mtr. zuigslang

► buisverlenging 2 x 500 mm 
► handbuis 325 mm
► ByPass luchthoeveelheidsregeling
► zuigborstel rond 80 mm
► voegenzuigmond 245 mm
► harde bodem zuigmond m.bostel 400 mm 
► natte bodem zuigmond 400 mm
► verloopstuk 38/36 mm toebehoren

► 4,5m zuigslang
► verlengde buis 2 x 500 mm
► handbuis 325 mm
► ByPass luchthoeveelheidsregeling
► zuigborstel rond 80 mm
► voegenzuigmond 245 mm
► harde bodem zuigmond m. brstel 400 mm 
► natte bodem zuigmond 400 mm
► verloopstuk 38/36 mm  toebehoren
► cycloon systeem

opname capaciteit 3 x 1200W
luchthoeveelheid 10.500l/min
onderdruk 247mbar/ 24,7KPa

bakinhoud 63l
geluidsniveau 72d(A)
beveiligingsklasse Ipx4
lengte aansluitkabel 8m met Schuko-stekker
elektr. beveliging 16A houder
Gewicht netto/ met verpakking 29 kg / 32 kg
Afmetingen machine / met verpakking (LxBxH) 640 x 610 x 970 mm / 640 x 590 x 1550 mm

Roestbestendig, stabiele bak van INOX met antie-statische beschernlaag, kipstabiel door laag zwaartepunt en ergonomische duwbeugel-
onderstel, 2 grote wielen -voor ongelijk terein met 2 zwenkrollen, afneembare zuigkop , zuigturbine met laag geluidsniveau met By-Pas koeling, 
met ingebouwde vlotter voor veilig water zuigen, grote omvangrijke polyester-filter - afwasbaar, zuigaansluiting met snelkoppeling-en 
veiligheidsvergrendeling, Aan-Uit schakelaar met motorbeveiliging voor overbelasting, kabel-oprolinrichting, 8,0 m aansluitkabel; Uivoering 
cycloon: Door cycloontechnologie wordt 99% van grof- en fijn vuil reeds in de cycloon fase verwijderd - de tijdsduur van de patroonfilters
wordt met het veelvoudige verlengd, geschikt zuigen van boor-en betonstof. 

Artikel nr. 148 148CYC
Excl. BTW 795,00 € 1.111,80 €

Droogzuiger
Serie SNT
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ByPass luchthoeveelheidsregeling, Ø 36 mm 

geschikt voor machine serie ENT2212 en ENT2712

Art-Nr. 279402

excl. BTW 10,60 €

 vloerbedekking / harde bodem zuigmond 270 mm, Ø 36 mm 

Geschikt machine-serieENT2212 en ENT2712

Art-nr. 236300

excl. BTW 37,50 €

 zuigborstel rond 75 mm, Ø 36 mm

Geschikt voor machine-serie ENT2212 en ENT2712

Art-nr. 2798

Excl. BTW 6,10 €

 Natte bodem zuigmond 300 mm, Ø 36 mm

Gschikt voor machine serie ENT2212 enENT2712

Art-nr. 2793

Excl BTW 26,50 €

Verlengingsbuis 500 mm, Ø 36 mm

geschikt voor machine-serie ENT2212 en ENT2712

Art-nr. 283801

Excl. BTW 12,50 €

Voegzuigmond 245 mm, Ø 36 mm

Geschikt voor machine-serie ENT2212 en ENT2712

Art-nr. 2657

Excl BTW 6,10 €

zuigslang 4,5 m, Ø 36 mm

Geschikt voor machine serie ENT2212 en ENT2712

Art-nr. 26551

Excl. BTW 55,50 €

 meubelzuigmond 145 mm, Ø 36 mm

Geschikt voor machine serie ENT2212 en ENT2712

Art-nr. 2826

Excl. BTW 4,70 €

ByPass lucht-
hoeveelheids-regeling

vloerbedekking/ harde 
bodem spuitdop

Zuigbostel rond

Natte bodem zuigmond

Verlengingsbuis

voegzuigmond

Zuigslang

meubelzuigmond
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ByPas luchthoeveelheidsregeling, Ø 38 mm geschikt voor 
machine-serie    ENT3512, ENT7224-S, ENT7233-S, 

ENT9023-S PS, SNT6324-S und SNT6333-S

Artikel-nr. 279401

Excl. BTW. 112,60 €

Harde bodem zuigmond met borstel 400 mm, Ø 38 mm 
Geschikt voor machines-met serie ENT3512, ENT7224-S, 

ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S en SNT6333-S

Artikel -nr.. 06386

Excl. BTW 32,80 €

Zuigslang 4,5 m, Ø 38 mm

Geschikt voor machine serie ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S en SNT6333-S

Art-nr. 26561

Excl. BTW 74,90 €

Natte bodem zuigmond 400 mm, Ø 38 mm

Geschikt voor machine met serie  ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S und SNT6333-S

Art.-nr.. 2592

Excl. BTW 30,50 €

Buisverlenging  500 mm, Ø 38 mm

Geschikt voor machine serie ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S en SNT6333-S

Art-nr.. 2658

Excl. BTW 14,50 €

Voegenzuigmond 245 mm, Ø 38 mm

GGeschikt voor machines met  serie ENT3512, ENT7224-
S, ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S en SNT6333-

S
Art.-nr. 2363

Excl. BTW 8,20 €

Verloopstuk 38/ 36 mm toebehoren

Geschikt voor machine  serie ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S en SNT6333-S

Art-nr. 2783

Excl. BTW 5,50 €

Zuigborstel  rond 80 mm, Ø 38 mm,

Geschikt voor machine serie ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S PS, SNT6324-S en SNT6333-S

Art-nr. 2797

Excl. BTW. 8,20 €

ByPas 
luchthoeveelheids-
regeling

Buis verlenging

Harde bodem zuigmond

Zuigslang

Natte bodem zuigmond

voegzuigmond

Verloopstuk

Zuigborstel
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Filter papier à 10 stuks

Geschikt voor machine-serie ENT2212.

Art-Nr. 221214

UVP zzgl. MwSt. 45,00€

filter papier à 10 stuks.

Gschikt voor machine-serie ENT2712.

Art-nr. 3476

Excl. BTW 50,00 €

Filter papier à 10 stuks

Geschikt voor machine-serie  ENT3512.

Art-nr. 347601

Excl. BTW 57,50 €

Filter poly met korf en ring

Geeschikt voor machine-serie ENT2712 en ENT3512.

Art-nr. 371301

excl.BTW. 54,50 €

Filter poly met korf en ring

Geschikt voor machine serie ENT7224-S en ENT7233-S.

Art-nr. 03240

Excl. BTW 77,00 €

Filter papier à 10 stuks

Gschikt voor machinee-serie SNT6324-S, SNT6333-S, 
ENT7224-S enENT7233-S.

Art-nr. 3865

excl. BTW 120,00 €

Filter poly met korf en ring

Geschikt voor machine-serie SNT6324-S en SNT6333-S

Art-nr. 3719

Excl. BTW. 85,50 €

Filter poly met korf en ring

Geschikt voor machine-serie ENT2212.

Art-nr 371201

Excl. BTW 41,00

Filter papier Filter papier 

Filter papier

Filter Poly
Ø 300x230 mm

Filter poly
Ø 410x330 mm

Filter papier

Filter poly
Ø 440x340 mm

Filter Poly
Ø 300x190 mm
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Filter compleet

Geschikt voor machine-serie ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S en SNT6333.

Art.-nr. 002852

Excl. BTW. 39,60 €

Folter compleett

Geschikt voor machine-serie ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S en SNT6333.

Art-nr. 606100

Excl. BTW 79,10 €

Filter compleet

Geschikt voor machine serie ENT3512, ENT7224-S, 
ENT7233-S, ENT9023-S, SNT6324-S en SNT6333.

Art.-nr. 289300

Excl. BTW. 27,10 €

Filter Papier 175 x 145 x 163
mm

Filter Poly 175 x 145 x 163
mm

Filter netfilter 175 x 145 x 125 mm

Sluitschroef voor filter
Geschikt voor machine serie SNT6324-S, SNT6333-S, 

ENT7224-S en ENT7233-S.

Art.-nr. 02855

Excl. BTW 13,60 €

Filter sluitschroef
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Algemene voorwaarden
Geachte cliënt!

Bestelling als volgt uitvoeren

De aanduidingen in deze prijslijst worden zorgvuldig gemaakt en gecomtroleerd. 
Desondanks blijven vergissingen en drukfouten voor behouden, vooral echter technische wijzigingen door verdere 
ontwikkelingen en verbeteringen van onze producten.

De copiëren van de prijslijst is met uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring door  EHRLE GmbH .
Voor de vakkundige en veilige bediening van Ehrle machines en Ehrle bedieningshandleidingen zijn maatgevend. 
VerkopersMinimale  zijn verplicht om de aanwijzingen door te geven

Mininmale bestelwaarde
A.u.b. opletten, dat de algemeen bekende kosten van kleine opdrachten onder de minmale bestelwaarde van 50,00 € 
alleen tegen een  minder- hoeveelheids- toeslag uitgevoerd kunnen worden

Stuur de bestelling per E-Mail, Fax,telefonisch of bestel eenvoudig via de Eyrle webshop. Ehrle vraagt om begrip te tonen, dat
de bestelling pas na uw goedkeuring van de opdrachtbevestiging bewerkt en verzonden kunnen worden on foute leveringen te 
voorkomen en de uitvoering van de levering zo eenvoudig en zo snel mogelijk afgewikkeld wordt. Zonder opdrachtbevestiging 
zijn bestellingen in de webshop.
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EHRLE GmbH 




