Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
ECN-S
Koudwaterhogedrukreiniger, electrisch aangedreven
De ECN-S koudwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn verticale opstelling, zeer compact in uitvoering en derhalve makkelijk te
transporteren. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS
overkapping wordt het moter/pompgedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel,
voorzien van 2 lanshouders en 2 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere
tereinen kan worden ingezet.
Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers en een messing/vernikkelde pompkop ontstaat een enorme krachbron die
daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is.
De ECN-S reeks is in verschillende uivoeringen te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

- Reinigingsmiddeleninjector
-Dubbele spuitlans met lage- en hogedruknozzle
-Hogedrukpistool
-10 m hogedrukslang en 10 m electrokabel
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
-2 geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
-Manometer, grofvuilfilter en direct-in

CODE
1.07.100.00
1.07.105.00
1.07.115.00
1.07.120.00
1.07.950.00

PRUIS
EUR
1310.00
1405.00
1515.00
2075.00
444.00

MODEL
WERKDRUK
WATEROPMAX.WATERT
MOTORAFMETINFEN
GEWICHT
BRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
(kg)
ECN-S 100/12
20-100
180-720
60
510x660x955
70
ECN-S 150/15
30-150
180-900
60
510x660x955
83
ECN-S 200/15
30/200
180-900
60
510x660x955
86
ECN-S 250/13
30-250
180-780
60
510x660x955
102
Meerprijs voor audom. Start/stop-systeem d.m.v. Softstarter met 60 s afvalvertraging (let op: niet bij ECN-S 100/12)

ECN-M
Koudwaterhogedrukreiniger uitermate geschikt voor hobby en huishoudelijk gebruik.
De ECN-M koudwaterhogedrukreiniger is een industriële reiniger voor professioneel en intensief gebruik. Deze
hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. d.m.v. Een RVS overkapping wordt het
motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2
lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toesel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden
ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plujers, een messing/vernikkelde pompkop en een flexibele motor/pompkoppeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De ECN-M reeks is in verschillende
uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

-Reinigingsmiddeleninjector
-Dubbele spuitlans met lage- en hogedruknozzle
-Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier
-Hogedrukpistool
-10 m hogedrukslang
-10 m electrokabel
-2 geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
-Manometer
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
-Grofvuilfilter
-Direct-In

PRUIS
EUR
1.07.150.00
1660.00
1.07.155.00
1490.00
1.07.157.00
1515.00
1.07.158.00
2140.00
1.07.160.00
1615.00
1.07.165.00
1965.00
1.07.170.00
2215.00
1.07.950.00
444.00
1.07.960.01
261.00
1.07.962.01
302.00
**LET OP: max. werkdruk = 200 bar!!
CODE

MODEL

WERKDRUK

WATEROPMAX.WATERT
MOTORAFMETINFEN
GEWICHT
BRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
(kg)
ECN-M 100/12
20-100
180-720
60
2,2
1020x635x980
77
ECN-M 150/15
30-150
180-900
60
4
1020x635x980
108
ECN-M 150/21
30-150
240-1260
60
5,5
1020x635x980
135
ECN-M 150/30
30-150
300-1800
60
7,5
1020x635x980
135
ECN-M 200/15
30-200
180-900
60
5,5
1020x635x980
135
ECN-M 200/21
30-200
240-1260
60
7,5
1020x635x980
140
ECN-M 250/13
30-250
180-780
60
7,5
1020x635x980
140
Meerprijs voor audom. Start/stop-systeem d.m.v. Softstarter met 60 s afvalvertraging (let op: niet bij ECN-S 100/12)
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8” (incl. 20m HD-slang)**
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8” (incl. 40m HD-slang)**
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Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
ECN-L
Hogedrukreiniger
De ECN-L koudwaterhogedrukreiniger is een industriële reiniger voor professioneel en intensief gebruik, daar waar grote
vermogens vereist zijn. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. D.m.v. Een
RVS verkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige
duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders, 2 gegoten rubberen wielen en 2 zwenkwielen , maken van dit toestel een industriele
reinigerdie op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een
messing/vernikkelde pompkop en een flexibele motor/pomp-koppeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer
onderhoudsvriendelijk is. De ECN-L reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

- enkele spuitlans met hogedruknozzle
- enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier
- hogedrukpistool
- 10 m hogedrukslang
- 10 m electrokabel
- 2 geintegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
- manometer
– instelbare druk-en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
– grofvuilfilter , softstarter , wielremsysteem

PRUIS
MODEL
WERKDRUK
WATEROPMAX.WATERT
MOTORAFMETINFEN
GEWICHT
EUR
BRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
(kg)
1.07.205.00
3470.00
ECN-L 140/42
30-140
300-2520
60
11
1220x715x1020
190
1.07.210.00*
3405.00
ECN-L 200/30
30-200
300-1800
60
11
1220x715x1020
195
1.07.220.00
4275.00
ECN-L 350/15
30-350
180-900
60
11
1220x715x1020
215
1.07.950.01
32.05
M11eerprijs voor audom. Start/stop-systeem d.m.v. Softstarter met 60 s afvalvertraging (let op: niet bij ECN-M 100/12)
1.07.960.02
261.00
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8” (incl. 20m HD-slang)**
1.07.962.02
302.00
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8” (incl. 40m HD-slang)**
*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar
CODE

**LET OP: maximale werkdruk = 200 bar!!!

ECN-T
Hogedrukreiniger
De ECN-T koudwaterreiniger is een industriële reiniger voor professioneel en intensief gebruik, daar waar grote vermogens
vereist zijn.De karakteristieken van dit toestel zijn indentiek aan die van de ECN-L, maar met dat verschil dat de ECN-T
standaard voorzien is van een 70I PVC vlottertank. Deze hogedrukreiniger is opgebouwde op een elektrolytisch verzinkt en
gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS overkapping wordt het motor/pompgedeelte beschermd tegen opspattend water en
verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders,2 gegoten rubberen wielen en 2 zwenkwielen, maken van
dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische
plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een flexibele motor/pomp-koppeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij
zeer onderhoudsvriendelijk is. De ECN-T reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

-multi-reg (in hoek regelbare hogedruksproeier)
-Automatisch start-/stopsysteem
-Reinigingsmiddeleninjector met tank
-8 m hogedrukslang
-3 m kabel met stekker
-pistool en lans
-manometer
-maxiale pomp met 3 keramisch gecoate plunjers

PRUIS
MODEL
EUR
1.07.250.00*
3485.00
ECN-T 150/30
1.07.255.00
3715.00
ECN-T 140/42
1.07.258.00*
3230.00
ECN-T 200/21
1.07.260.00*
3655.00
ECN-T 200/30
1.07.270.00
4330.00
ECN-T 350/15
1.07.950.01
302.05
*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar
CODE

WERKDRUK

WATEROPMAX.WATERT
MOTORAFMETINFEN
BRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
30-150
300-1800
50
7,5
1220x715x1020
30-140
300-2520
50
11
1220x715x1020
30-200
240-1260
50
7,5
1220x715x1020
30-200
300-1800
50
11
1220x715x1020
30-350
180-900
50
11
1220x715x1020
Meerprijs voor automatisch strrt/stop-systeem met 60 s afvalvertraging*

GEWICHT
(kg)
235
240
240
255
265
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Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
PTL-M
Hogedrukreiniger
De PTL-M koudwaterreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen electriciteit
voorzien is, makkelijk inzetbaar. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame.
D.m.v een RVS opverkapping wordt het pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en verontreiniging. Een stevige
duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een industiële reiniger die op
meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde
pompkop en een motor/pomp-koppeling d.m.v. reductiekast ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer
onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger wordt in 3 uitvoeringen geproduceerd, nl. met een handgestarte of electrisch
gestarte motor (= model E) met benzine (= model B) of diesel (= model D). De PTL-M reeks is in verschillende uitvoeringen
(lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

CODE
1.07.350.00
1.07.351.00
1.07.355.00
1.07.356.00
1.07.354.00
1.07.950.01
1.07.962.01
*Met automatisch

-Enkele spuitlans met hogedruknozzle
-Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier
-Hogedrukpistool
-10 m hogedrukslang
-geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
-Manometer
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
-Grofvuilfilter
-automatisch stationair toerental (niet bij diesel)
-Benzinemotor of dieselmotor (hand- of electrisch gestart ( model E))
-Wielremsysteem
PRUIS
MODEL
EUR
2795.00
PTL-M 200/18B
3340.00
PTL-M 200/18EB
3000.00
PTL-M 250/13B
3590.00
PTL-M 250/18EB
6015.00
PTL-M 200/13ED
261.00
302.00
start/stop-systeem verkrijgbaar

WERKDRUK

WATEROPMAX.WATERT
MOTORAFMETINFEN
BRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
30-200
240-1080
60
9,5 benzine
1030x660x960
30-200
240-1080
60
9,5 benzine
1030x660x960
30-250
180-780
60
9,5 benzine
1030x660x960
30-250
180-780
60
9,5 benzine
1030x660x960
30-200
180-780
60
6,6 diesel
1030x660x960
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8” (incl. 20m HD-slang)**
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8” (incl. 40m HD-slang)**

GEWICHT
(kg)
95
108
96
109
113

IBH-S
Hogedrukreiniger
Bij de IBH-S warmwaterhogedrukreiniger is de verhouding prijs/kwaliteit perfect in evenwicht. Deze hogedrukreiniger is
opgebouwd op een metalen frame. d.m.v. een kunsstof beschermkap wordt het motor/pomp-gedeelte bescherm tegen
opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel en 4 luchtbandwielen, maken van dit toestel een reiniger die op
meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing pompkop en een
branderketel met temperatuurregeling ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer
onderhoudsvriendelijk is. De IBH-S reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te
verkrijgen.
Standaard voorzien van:

-Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
-Regelbare dubbele spuitlans met hoge- en lagedruknozzle
-Hogedrukpistool met athermische verlenging van 50 cm
-10 m hogedrukslang , 5,5 m electrokabel
-Branderketel met temperatuurregeling
-Automatisch start/stop-systeem
-Reinigingsmiddelentank 10 L
-Dieseltank 10 L
-Direct-In
-Manometer
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. by-pass-ventiel
-Grofvuilfilter

PRUIS
MODEL
EUR
1.06.106.00
2690.00
IBH-S 110/11
1.06.116.00
2755.00
IBH-S 150/12
1.15.145
151.00
*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar
CODE

WERKDRUK
30-110
30-150

WATEROPMAX.WATERT
MOTORBRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
330-660
30-140
3,2
360-720
30-140
4,4
Haspel t.b.v. 20 m HD-slang (excl. HD-slang)

AFMETINFEN
LxBXH (mm)
970x660x880
970x660x880

GEWICHT
(kg)
85
85
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Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
IBH-M
Hogedrukreiniger
De IBH-M warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, uitermate
geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en
gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en
verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen, maken van dit toestel een
industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een
messing/vernikkelde pompkop en een brandketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer
onderhoudsvriendelijk is. De IBH-M reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

-Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
-Enkele spuitlans met hogedruknozzle
-Hogedrukpistool
-10 m hogedrukslang
-10 m electrokabel
-Branderketel met onafhankelijke motor
-Automatisch start/stop-systeem met 30s afvalvertraging
-Vlotterbak 10 L
-Dieseltank 27 L
-Direct-In
-Manometer
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
-Grofvuilfilter

PRUIS
MODEL
EUR
1.07.500.00
2800.00
IBH-M 100/12
1.07.505.00
3845.00
IBH-M 150/15
1.07.515.00
4020.00
IBH-M 200/15
1.07.960.04
439.00
1.07.962.04
564.00
**LET OP: maximale werkdruk = 200 bar!!!
CODE

WERKDRUK

WATEROPMAX.WATERT
MOTORAFMETINFEN
BRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
20-100
180-720
30-150
2,2
1048x700x1015
30-150
180-900
30-150
4
1048x700x1015
30-200
180-900
30-150
5,5
1048x700x1015
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 20M HD-slang 3/8” (incl. 20m HD-slang)**
Meerprijs voor bevestiging van haspel t.b.v. 40M HD-slang 3/8” (incl. 40m HD-slang)**

GEWICHT
(kg)
164
175
180

IBH-L
Hogedrukreiniger
De IBH-L warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, en dankzij zijn
groot vermogen, uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een
electrolytisch verzinkt en gepoederlakt frame. d.m.v. een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen
opspattend water en verontreiniging. Een stevige duwbeugel, voorzien van 2 lanshouders en 4 gegoten rubberen wielen,
maken van dit toestel een industriële reiniger die op meerdere terreinen kan worden ingezet. Dankzij een radiale pomp met 3
keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met onafhankelijke motor ontstaat een enorme
krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De IBH-L reeks is in verschillende uitvoeringen (lees:vermogens) te
verkrijgen.
Standaard voorzien van:

-Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
-Enkele spuitlans met hogedruknozzle
-Hogedrukpistool
-10 m hogedrukslang
-10 m electrokabel
-2 geïntegreerde ophangbeugels t.b.v. Hogedrukslang en electrokabel
-Instelbare druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
-Branderketel met onafhankelijke motor
-Automatisch start/stop-systeem met 30s afvalvertraging
-Automatisch wateronthardingssysteem
-Dieseltank 27 L
-Direct-In , manometer , grofvuilfilter
-Vlotterbak 10 L ( bij IBH-L 200/21 )
-Vlotterbak 20 L ( bij IBH-L 150/30 )

PRUIS
MODEL
CODE
EUR
1.06.106.00
2690.00
IBH-S 110/11
1.06.116.00
2755.00
IBH-S 150/12
1.15.145
151.00
*Met automatisch start/stop-systeem verkrijgbaar

WERKDRUK
30-110
30-150

WATEROPMAX.WATERT
MOTORBRENGST
OEVOERTEMP
VERMOGEN
330-660
30-140
3,2
360-720
30-140
4,4
Haspel t.b.v. 20 m HD-slang (excl. HD-slang)

AFMETINFEN
LxBXH (mm)
970x660x880
970x660x880

GEWICHT
(kg)
85
85
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Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
SBH-D en SBH-G
Hogedrukreiniger
De SBH warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, uitermate
geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een electrolytisch verzinkt en
gepoederlakt frame. D.m.v. Een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspattend water en
verontreiniging. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel
met onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger
wordt in 2 uitvoeringen geproduceerd, nl. met een branderketel op diesel (= model D) of een branderketel op gas (= model G)
De SBH reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

CODE
1.05.810.01
1.05.815.01
1.05.860.00
1.05.865.00

-Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan
-Enkele spuitlans met hogedruknozzle
-Hogedrukpistool
-5m electrokabel
-Urenteller
-Instelbare druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
-Dieselbranderketel met onafhankelijke motor voorzien van brandstofklep met 3 s opkomvertraging (bij model SBH-D)
-Gasbranderketel met onafhankelijke motor voorzien van vlambewaking (bij model SBH-G)
-Direct-In
-Manometer
-Grofvuilfilter
-Automatisch start/stop-systeem met 30 s afvalvertraging
-Vlotterbak 10 L
-Dieseltank 27 L ( bij model SBH-D )
PRUIS
EUR
4185.00
4245.00
5740.00
5830.00

MODEL

WERKDRUK

SBH-D 150/15
SBH-D 200/15
SBH-G 150/15
SBH-G 200/15

30-150
30-200
30-150
30-200

WATEROPBRENGST
180-900
180-900
180-900
180-900

MAX.WATERT
OEVOERTEMP
30-150
30-150
30-95
30-95

MOTORVERMOGEN
4
5,5
4
5,5

AFMETINFEN
LxBXH (mm)
820x1020x1004
820x1020x1004
820x920x1004
820x920x1004

GEWICHT
(kg)
163
180
163
180

JMB-E
Hogedrukreiniger
De JMB-E warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen
electriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar. Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, is hij
uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een gepoederlakt frame.
Dankzij een radiaal pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met
onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger wordt
in 2 uitvoeringen geproduceerd, nl. met een dieselmotor (= JMB-E 175/15) of een benzinemotor (= JMB-E 200/15), waarbij
deze laatste nog eens kan worden opgesplitst in een versie met enerzijds een handgestarte of anderzijds een electrisch
gestarte motor (= model E). De JMB-E reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

CODE
1.09.070.00
1.09.040.00
1.09.050.00
1.09.055.01

-Enkele spuitlans met hogedruknozzle
-Hogedrukpistool
-10 m hogedrukslang
-Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
-Manometer
-Grofvuilfilter
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. By-pass-ventiel
-Dieselbranderketel met onafhankelijke motor
-Dieselmotor electrisch gestart of benzinemotor (hand- of electrisch gestart
(= model E)

PRUIS
EUR
7045.00
5155.00
5565.00
340.00

MODEL

WERKDRUK

JMB-E 175/15 E
JMB-E 200/15
JMB-E 200/15 E

30-175
30-200
30-200

WATEROPBRENGST
180-780
180-900
180-900

MAX.WATERT
OEVOERTEMP
30-150
30-150
30-150
Verrijdbaar frame

MOTORVERMOGEN
6.6 diesel
9.5 benzinen
9.5 benzine

AFMETINFEN
LxBXH (mm)
1100x760x770
1100x660x725
1100x660x725

GEWICHT
(kg)
250
205
220
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Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
Dibo Firebox 40
Hogedrukreiniger
De Dibo Firebox 40 maakt het mogelijk om van uw koudwaterhogedrukreiniger een professionele warm water uitvoering te
maken. Deze verrijdbare brandermodule is makkelijk te koppelen tussen de koudwaterhogedrukreiniger en de hogedrukslang.
Hij werkt volkomen onafhankelijk en verwarmt het water tot max. 140°C. Dit maakt hem uitermate geschikt voor een brede
waaier van reinigingsklussen waar het gebruik van heet water noodzakelijk is voor een een doeltreffende grondige reiniging.
Ondermeer in de landbouw voor stalreiniging, in de industrie, voor zwembaden enz. De voeding gebeurt door een
hogedrukreiniger of andere waterpomp met een minimum werkdruk van 4 bar.
Standaard voorzien van:

CODE
1.06.605

-Enkel fase brander motor, rechtstreeks gekoppeld aan de ventilator en de brandstofpomp.
-Een zeer efficiënte, volledig uit RVS vervaardigde boiler zonder lasnaden met een lange levensduur.
-Electrisch bedieningspaneel met aan/uit schakelaar en thermostaat.
-Veiligheidsvoorzieningen: uitgerust met controle klep, veiligheidsklep en doorstroommeter als controle voor
droogloop.
-Ingang: 3/8” buitendraad
-Beschermkap en verrijdbaar frame in gelakt staal voorzien van 2 vaste wielen en een zwenkwiel.
-Hittebestendige hogedrukslang met M22 koppeling.
PRUIS
EUR
1800.00

MODEL

WERKDRUK

FIRE BOX 40

Max. 200

WATEROPBRENGST
360-1260

MAX.WATERT
OEVOERTEMP
30-140

MOTORVERMOGEN
0.3

AFMETINFEN
LxBXH (mm)
790x750s920

GEWICHT
(kg)
112

VERNEVELUNIT / SCHUIMUNIT
Hogedrukreiniger
Met de Dibo vernevel- & schuimunit kan men reinigingsmiddelen (schampoo, ontvetter, desinfectie, ...) zeer fijn vernevelen of
schuimen op het te behandelen oppervlak. Dit geeft een ruime besparing aan reinigingsmiddelen en toch een voortreffelijke
werking. Men kan de unit zodanig instellen dat de reinigingsmiddelen worden vermengd met perslucht, zodat schuim ontstaat.
Het kleverige karakter van het schuim zorgt ervoor dat het reinigingsmiddel gedurende langere tijd actief op de verontreiniging
kan inwerken, wat de kwaliteit van het reinigen ten goede komt. De unit is volledig uit RVS vervaardigd en de gebruikte RVS
onderdelen zijn daarenboven uitermate bestand tegen corrosie en de inwerking van de gebruikte reinigingsmiddelen (alleen bij
FOAMER 60). Op een RVS manifold worden de nodige ventielen en aansluitingen aangebracht. Deze unit is bovendien
voorzien van een mangat voor het snel en eenvoudig vullen en wordt standaard geleverd zonder vernevel- of schuimlans.
Standaard voorzien van:

CODE
1.14.050
1.14.100.05
1.14.111
1.14.111.01
1.14.111.02
1.14.110
1.14.110.01
1.14.110.02

-Regelventiel voor lucht- en reinigingsmiddelentoevoer
-Overdrukbeveiliging en manometer

PRUIS
EUR
509.00
1320.00
108.00
115.00
128.00
132.00
143.00
158.00

MODEL
Sprayer 24
Foamer 60

INHOUD
24
60
Gemonteerde
Gemonteerde
Gemonteerde
Gemonteerde
Gemonteerde
Gemonteerde

vernevellans
vernevellans
vernevellans
vernevellans
vernevellans
vernevellans

met nozzle
met nozzle
met nozzle
met nozzle
met nozzle
met nozzle

VERNEVELEN

SCHUIMEN

ja
Ja, optie (1.14.111 ...)
en 10 m lans
en 15 m lans
en 20 m lans
en 10 m lans
en 15 m lans
en 20 m lans

neen
Ja, optie (1.14.110...)
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Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
JMB-S
Hogedrukreiniger
De JMB-S warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen
electriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar. Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, is hij uitermate
geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. De doelmatige schikking van motor- en bedieningscompartiment en de
mogelijkheid om met gesloten beschermkappen te werken, maken van de JMB-S een hogedrukunit die geluidsoverlast
voorkomt en bijgevolg overal inzetbaar is. De unit is opgebouwd op een verzinkte trailer die al dan niet geremd is. Met een
geïntegreerde hoge-en lagedrukslanghaspel wordt de actieradius van deze mobiele reiniger nog vergroot. Uit
veiligheidsoverwegingen is de JMB-S als eerste in zijn soort, volledig met een 12V-sturing opgebouwd. Dankzij een radiale
pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met onafhankelijke motor ontstaat
een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De JMB-S reeks is in verschillende uitvoeringen (lees:
vermogen) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

-Enkele spuitlans met hogedrukpistool
-Geïntegreerde slangenhaspel voor 40m hogedrukslang 3/8” (excl. Hogedrukslang)
-Geïntegreerde slangenhaspel voor 15m lagedrukslang 3/4” (excl. Lagedrukslang)
-Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. Toerentalregeling
-Branderketel met onafh. Motor en brandstofklep met electronische ontsteking
-Industriële dieselmotor
-Bedrijfsspanning 12V
-Manometer
-Urenteller
-Watertank 115 L
-Dieseltank 53 L
-Trailer voorzien van steunpoot en zwenkwiel
alle op aanvraag

JMB-L
Hogedrukreiniger
De JMB-Lis een dubbelas trailer die volledig modulair naar wens van de klant kan worden samengesteld. Bij het ontwerp is er
naar gestreefd om geluidsoverlast en energieverbruik tot een minimum te herleiden. Om deze doelstelling te bereiken werd er
geopteerd voor een krachtige industiële turbodieselmotor (48kW) die op een laag toerental wordt ingezet. Deze watergekoelde
4-cilinder met indirecte inspuiting en radiator, kan moeiteloos gekoppeld worden aan verschillende types hogedrukpompen tot
500 bar. De temperatuur van het water kan orden ingesteld tot 90° C via 2 parallelgeschakelde branderketels met nieuwe
ontwikkelde elektronische ontsteking, wat een zuivere milieuvriendelijke verbranding en tevens een hoger rendement met zich
meebrengt. De JMB-L is uitgerust met een lektronische geasregeling die naast de traploze druk- en debietregeling, als
bijkomend voordeel heeft dat de motor op een stationair toerental terugvalt wanneer men gedurende 30s niet meer spuit. Als
sturing werd er geopteerd voor een DIBO High Performance Controller op 24 VDC. Naast zin rol als “translater” tussen de
operatir en zijn machine, doet hij tevens dienst als “diagnosecentrum” voor de service.
Standaard voorzien van:

-Enkele spuitlans met hogedrukpistool
-GeÏntegreerde slangenhaspel voor 50m lagedrukslang& 40m hogedrukslang 3/8” (incl. lagedrukslang)
-Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. ATC-regeling
-Dubbele brandketel met vlambewaking, onafhankelijke motor en brandstofklep met electronische ontsteking
-Industiële dieselmotor, bedrijfspanning 24V, Digitaal informatiesysteem, brandstoftank 200L, watertank 300L
-Dubbelas trailer, gereedschapskoffer, voordrukpomp
-Datamanagement (Dibo Diagnostics software)

1.07.671.00
1.07.671.01
1.07.671.02
1.07.671.10
1.07.671.11

PRUIS
EUR
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

1.07.671.12

Op aanvraag

CODE

MODEL

WERKDRUK

WATEROPMAX.WATERTO
MOTORAFMETINFEN
BRENGST
EVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
JMB-H 350/18
30-350
240-1080
30-120
2000x1100x1500
17
Meerprijs 675L watertank
Meerprijs 800L watertank
Meerprijs 1000L watertank
Meerprijs trailer R1300 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxHxB = 2000x1100x1500
mm) (Let op: alleen bij 400L watertank)
Meerprijs trailer K2000 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxHxB = 2500x1300x1500
mm) (Let op: alleen bij 400L watertank)

GEWICHT
(kg)
870
50
70
100
370
510
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Professionele en
Industriële Hogedrukreinigers
JMB-H
Hogedrukreiniger
De JMB-H warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen
electriciteit voorzien is en waar grote vermogens vereist zijn, makkelijk inzetbaar. Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of
warm water te reinigen, is hij uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. De Unit is opgebouwd op een
verzinkte trailer die geremd is. Met een geïntegreerde hoge- en lagedrukslangenhaspel wordt de actieradius van deze mobiele
reiniger nog vergroot. Uit veiligheidsoverwegingen is de JMB-H als eerste in zijn soort, volledig met een 12V-sturing
opgebouwd. Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel met
onafhankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De prijzen van de units zijn
excl. de trailer, die derhalve als optie kan worden bijbesteld. De JMB-H reeks is in verschillende uitvoeringen (lees:vermogens)
te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

-Enkele spuitlans met hogedrukpistool
-GeÏntegreerde slangenhaspel voor 25m lagedrukslang 3/4” (incl. lagedrukslang)
-Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. ATC-regeling
-Branderketel met onafhankelijke motor en brandstofklep met electronische ontsteking
-Bedrijfsspanning 12V
-Manometer
-urenteller
-Watertank 400 L met peilglas, slingerschotten en snelvultank 50 L
-RVS dieseltank 110 L met brandstofmeter

1.09.825.00
1.09.950
1.09.951
1.09.952
1.09.960

PRUIS
EUR
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

1.09.961

Op aanvraag

CODE

MODEL

WERKDRUK

JMB-H 350/18

30-350

WATEROPBRENGST
240-1080

MAX.WATERTO
MOTORAFMETINFEN
GEWICHT
EVOERTEMP
VERMOGEN
LxBXH (mm)
(kg)
30-120
17
2000x1100x1500
870
Meerprijs 675 L
Meerprijs 800 L
Meerprijs 1000 L
Meerprijs trailer R1300 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxBxH = 2000x1100x1500 mm) (Let op: alleen bij
400 L watertank)
Meerprijs trailer R1300 met 2 achterdeuren, 1 zijklep links en rechts, reservewiel (LxBxH = 2500x1300x1500 mm) (Let op: alleen bij
675 L & 800 L watertank)

JMB-R
Hogedrukreiniger
De JMB-R Rioolreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen electriciteit voorzien
is, makkelijk inzetbaar en uitermate geschikt voor het reinigen van riolen, pijpleidingen, afvoerbuizen, ... De unit is opgebouwd
op een verzinkte trailer. Met een geïntegreerde hogedruk- en lagedrukslanghaspel wordt de actieradius van deze mobiele
reiniger nog vergroot. Uit veiligheidsoverwegingen is de JMB-R als eerste in zijn soort, volledig met een 12V-sturing
opgebouwd (alleen bij model E). Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en
een motor/pomp-koppeling d.m.v. V-snaar ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. De JMBR reeks is in verschillende uitvoeringen (lees: vermogens) te verkrijgen.
Standaard voorzien van:

CODE
1.11.310.00
1.11.320.00
1.11.100.00
1.11.110.00
1.11.330.00
1.11.340.00
1.11.350.00
1.11.300

-Bijhorende rioolnozzle
-Geïntegreerde slangenhaspel voor hogedrukslang 1/2” (excl. Hogedrukslang)
-Geïntegreerde slangenhaspel voor lagedrukslang 3/4” (excl. Lagedrukslang)
-Bedrijfsspanning 12V (alleen bij model E)
-Traploze druk- en debietregeling d.m.v. Toerentalregeling
-Manometer
-Watertank 400 L met grofvuilfilter
-Honda benzinemotor (hand- of electrisch gestart (= model E))
-Ongeremde trailer

PRUIS
EUR
12890.00
12865.00
7490.00
786.00
12585.00
11290.00
11.350.00
583.00

MODEL

WERKDRUK

JMB-R 70/70 E
JMB-R 9/6 E
JMB-R 100/40
JMB-R 100/40E
JMB-R 100/50E
JMB-R 120/40E
JMB-R 170/30E

30-70
30-90
30-100
30-100
30-100
30-120
30-170

WATEROPBRENGST
540-4200
480-3600
360-2400
360-2400
420-3000
360-2400
360-1800

MAX.WATERT
MOTOROEVOERTEMP
VERMOGEN
60
15-benzine
60
15-benzine
60
9.5-benzine
60
9.5-benzine
60
15-benzine
60
15-benzine
60
15-benzine
Meerprijs geremde trailer

AFMETINFEN
LxBXH (mm)
3320x1560x1550
3320x1560x1550
3320x1560x1550
3320x1560x1550
3320x1560x1550
3320x1560x1550
3320x1560x1550

GEWICHT
(kg)
600
600
545
545
600
600
600
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