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PW-H40

HASPEL (optioneel) 
3.8007.KTRI45716

RVS verlenglans (excl. nozzle)
3.8007.LCPR12976

Pistool
3.8007.IPPR40010

Hogedrukslang 10 m
3.8007.TBAP25324

Nozzle voor lans
3.8007.UGLN49990
3.8007.UGLN49991
3.8007.UGLN49987

PROFESSIONAL heetwaterhogedrukreinigers
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bywijzigingen voorbehouden

PW-H40

Ergonomisch handvat voor 
eenvoudig gemakkelijk 
transport, compleet met 
lanshouder..

Bedieningspaneel met:
Aan/uit knop voor motor en 
brander, temperatuurregeling, 
chemicaliëndosering en 
professionele manometer, voor 
de weergave v/d werkdruk.

Handige opbergruimten voor 
de accessoires, om alles 
binnen handbereik te hebben 
tijdens de werkzaamheden. 

Instelknop voor werkdruk van 
buitenaf bereikbaar, waardoor 
de druk aangepast kan worden 
in functie van verschillende 
schoonmaaksituaties.

Zwenkwiel met rem om de 
machine te stabiliseren op 
alle oppervlakken. 

  Elektrische motor, 4-polig, 1400 tpm, voor continue gebruik met met dubbel 
lager en thermische beveiliging. Verlengt de levensduur van de mechanische 
componenten.

  Het is niet nodig de beschermkap te verwijderen om de instelknop voor werkdruk 
en stoom te bedienen.

  2 grote voorwielen en een zwenkwiel achteraan, maken de machine stabieler en 
gemakkelijker te transporteren De wielen zijn bevestigd aan het stalen frame. 

  Brandstof- en chemietank van 20 l. Met deksels voor het ledigen en reinigen.

  Via printplaat gestuurd wateronthardingssysteem met pomp.  De hoeveelheid van 
de waterontharder kan ingesteld worden in functie van de hardheid van het water.

Technische specificaties:

Code Model Afstands- 
bediening

Werkdruk 

(bar)

Debiet

(l/h)

Voltage

(Ph-V-Hz)

Opgenomen 
vermogen

 (kW)

Motor

(Hp)

TPM Chemie
tank

(l)

Gewicht 

(Kg)

Afmetingen

(cm)

3.105.040 PW-H40 130/10 Total Stop D 40÷130 300÷600 1-230-50 3,3 3 1400 20 123,4 105x75x90

3.105.041 PW-H40 180/13 Total Stop D 40÷175 400÷800 3-400-50 5,5 6 1400 20 123,6 105x75x90

3.105.043 PW-H40 200/17 Total Stop D 40÷200 500÷1000 3-400-50 7,2 7,5 1400 20 143,4 105x75x90

Aanbevolen optionele accessoires

Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939

Schuimset
3.8007.LCPR24937

Roterende hydro-borstellans
3.8007.SPID24911

Dompelpompset
3.8007.KTRI29366

Watertoevoerset 
3.8007.KTRI29377

Voor alle modellen is, watertemperatuur : 30÷140°C. inhoud dieseltank = 20 l. 
Voor de PW-H40 130/10, is het brandstofverbruik 4 kg/u. Bij alle andere modellen is dit 5,8 kg/u.

Rioolset
10 m of 20 m

3.8007.TBAP23853
3.8007.TBAP24406

Snelkoppeling
3.8007.RCIN10810




