
NIEUW! Power-hogedrukreiniger 140 Hot 
Hogedrukreiniging met warm water levert hoogwaardige 
en rationele resultaten

Eigenschappen

 Professionele en duurzame constructie met messing cilinderkop en keramische zuiger 

 Spaarzame start-stopfunctie voor een behoedzaam en aangenaam gebruik 

 Verwarmingsfunctie met watertemperatuur van max. 80° C voor een 40 % snellere reiniging 
 in vergelijking met koud water 
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Bijkomende voordelen 

 Ergonomische constructie, geschikt voor bouwplaats, 
 met vier wielen en verbeterd zwaartepunt voor 
 dagelijks gebruik en gemakkelijk transport

 Talrijke mogelijkheden om lansbuis, pistool en snoer 
 op te bergen voor een veilig transport

	15 m  lange hogedrukslang, tot 30 m verlengbaar, 
 grote werkradius

	Handpistool met softgrip voor aangename handling  

	Ergonomische lansbuis voor gebruiksgemak 

	Snelkoppeling tussen pistool en lans 

	Reinigingsmiddeltank van 10 l  

	Grote transmissie bij laag toerental en tweemotorig   
 systeem (bij koud water maar een motor) garandeert   
 duurzaamheid 

	Gering geluidsniveau dankzij laag toerental 
 en start-stopfunctie

Geïntegreerde slanghaspel om de hogedrukslang ordelijk 
en snel op te rollen.

Verlichte en overzichtelijke display voor de aanduiding van modus, 
temperatuur en reinigingsmiddel.

Benaming Art.-Nr.

Power-hogedrukreiniger 140 Hot 65 61 45
In de levering inbegrepen:
- softgrip-handpistool en ergonomische stalen buis met 
  snelkoppeling
- slanghaspel met 15 m lange hogedrukslang
- reinigingsmiddelreservoir van 10 l

Technische gegevens

Werkdruk 140 bar 

Waterdebiet 582 l/h bij 
1450 t/min. 582 l / h bei 1.450 U / min.

Verwarmingsvermogen tot 80° C

Warmwatertoevoer tot 40° C

Inhoud brandstoftank 15 l diesel

Brandstofverbruik 2,6 kg / h

Reinigingsmiddelreservoir 10 l

Max. slanglengte 30 m

Elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz, 16 A

Vermogen 3,6 kW

Gewicht 119 kg

Geluidsniveau 74 dBA

Afmetingen L 1.010 x B 700 x H 1.016 mm

Toebehoren Art.-Nr.

Hogedrukverlengslang 15 m 65 61 10


