
Ideaal voor alle klussen rond het huis. Reinigen van wagens, opritten, 
omheining.... met de gewone lans of vuilfrees voor het hardnekkige vuil.

•  Messing pompkop met 3 rvs pistons.
•  Start-stop functie: het toestel schakeld zich uit wanneer u het toestel 
niet gebruikt.
•  2 reinigingsmiddelen tanken van 0.8 liter.                                           
Die u gemakkelijk kan bedienen met de draaikop voorraan de machine.

Standaard accessoires

•  8 m. Staal versterkte slang op een handige haspel, achteraan de machine
•  Professioneel pistool M22x1.5  (aansluiting slang speciale maat 14,88 !!)
•  Verstelbare lans waarbij u de straal kunt wijzigen van breed naar smal
•  Vuilfrees: roterende straal die scherper en harder in het opvlak snijdt.
•  Borstel die gebruikt kan worden voor het reinigen gladde oppervlaktes

Stroom 230 v-50hz

Vermogen 2.5 kw

Druk 140 bar

Debiet 8 l/min - 500 l/u

Afmeting (lxbxh) 550x400x930

Reinigingsmiddeltank 2x 0.8 liter

Bestelnummer MPX160RG



Een hogedrukreiniger is voor ons niet een gewoon toestel. 
Onze HDE-reeks wordt volledig in eigen werk-
plaats onttwikkeld, geproduceerd en getest.

Door onze zorgvuldige keuze van onderdelen kunnen 
wij een machine van uitzonderlijke kwaliteit aanbieden. 

Product specificaties
•  Zeer robuust frame volledig uit dikwandig roestvrij staal.
•  Voorzien van anti-lek volle banden.
•  Makkelijk verplaatsbaar.
•  Voorzien van een lanshouder om de lans gemakkelijk op de 
machine te bewaren.

-  Motor met geïntegreerde flexibele koppeling:                  
minder belasting bij start en stoppen van het toestel.
-  Industriële krukas aangedreven hogedrukpomp met              
3 keramische plunjers (1400 tr/min) Hawk NMT messing 
vernikkeld.
-  Bypass met drukregeling Suttner ST-261
-  Elektrische kabel 5 m met industriële stekker 5 m      
-  Motorbeveiliging met start en stop knop
-  Gk wateraansluiting
-  Filter (strainer) op de lagedruk ingang:                                
om grofvuil tegen te houden.
-  Manometer 0-400 bar     
-  Retourslang NW10 - 400 bar                                           
                                                                                             
Start-stop functie
-  Automatische start-stop functie met instelbare naloop tijd.
-  Sturing 24 volt met transformator.

Bij het sluiten van het pistool zal het toestel zich na de 
ingestelde tijd uitschakelen.  Als u het pistool terug opent 
start het toestel automatisch.

Technische specificaties

10 meter hogedrukslang 400 bar
Hogedruklans 1000 mm RVS met snelkoppeling
Hogedrukpistool met draaikoppeling 
             

Standaard accessoires



Technische gegevens van de verschillende modellen

Stroom 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz

Vermogen 4 kw 5,5 kw 7.5 kw

Druk 150 bar 200 bar 200 bar

Debiet 15 l/min - 900 l/u 15 l/min - 900 l/u 21 l/min - 1260 l/u

Afmeting (lxbxh) 950x650x900 950x650x900 1005x700x920

Bestelnummer HDE150/15SP HDE200/15SP HDE200/21SP

Stroom 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz

Vermogen 7.5 kw 11 kw 11 kw

Druk 150 bar 200 bar 150 bar

Debiet 30 l/min - 1800 l/u 30 l/min - 1800 l/u 40 l/min - 2400 l/u

Gewicht 1005x700x920 1005x700x920 1005x700x920

Bestelnummer HDE150/30SP HDE200/30SP HDE150/40SP

Opties

Optie 1 : Haspel

Verschillende maten zelf-oprollende haspels verkrijgbaar 
tot 100 meter hogedrukslang rechtstreeks gemonteerd op 
de machine. 

Optie 2 : Schuimsysteem

Schuiminjector op de uitgang van de machine in      
combinatie met een schuimlans om het creëren van dik 
schuim dat blijft hangen op het te reinigen voorwerp.

Optie 3 : Drukloos opstarten

Hierbij maken wij gebruik van een K7 ventiel en flow-
switch waarbij het toestel bij het inknijpen van het pistool   
langzaam op druk komt.

Ook te verkrijgen op aanvraag zonder start-stop functie



Stroom 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz

Vermogen 4 kw 5,5 kw 7.5 kw

Druk 150 bar 200 bar 200 bar

Debiet 15 l/min - 900 l/u 15 l/min - 900 l/u 21 l/min - 1260 l/u

Afmeting 600x460x270 600x460x270 750x470x340

Art. nr. PG150/15 PG200/15 PG200/21

Art.nr met start-stop PG150/15SP PG200/15SP PG200/21SP

Technische gegevens van de verschillende modellen

-  Motor met geïntegreerde flexibele koppeling: minder belas-
ting bij start en stoppen van het toestel.
-  Industriële krukas aangedreven hogedrukpomp met              
3 keramische plunjers (1400 tr/min) Hawk NMT messing 
vernikkeld.
-  Bypass met drukregeling Suttner ST-261

 Excl. accessoires

Technische specificaties

Op aanvraag verkrijgbaar in verschillende vermogens, drukken en debieten 

Industriële hogedrukreiniger in de uitgeklede-
vorm (zonder frame en accessores). Ideaal voor 
montage aan de muur of een frame op maat.

Verkrijgbaar in verschillende modellen                  
volgens druk en debiet.
Met of zonder start-stop functie (SP).

Optie 1 : Start-stop functie

-  Automatische start-stop functie 
met instelbare naloop tijd.
-  Sturing 24 volt met                    
transformator.

Bij het sluiten van het pistool zal 
het toestel zich na de ingestelde 
tijd uitschakelen. 

Optie 2 : Voetplaat

RVS voetplaat voorzien van 
de nodige gaten om de unit en          
elektrische kast te monteren.

Optie 3: Urenteller

Hierbij zullen de uren van gebruik 
worden aangegeven zodat u het 
onderhoud beter kunt inplannen.

Opties

-  Elektrische kabel met industriële stekker 5 m    
-  Motorbeveiliging met start en stop knop
-  Gk wateraansluiting
-  Filter (strainer) op de lagedruk ingang: om grofvuil tegen 
te houden.
-  Manometer 0-400 bar     
-  Retourslang NW10 - 400 bar



Compacte benzine hogedrukreiniger speciaal ontwikkeld voor het 
reinigen van off-road voertuigen, maar kan veelzijdig worden ingezet.

Verkrijbaar op draagbaar frame of op makkelijk verrijdbaar frame.

 Technische specificaties
  •      Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen. 
  •      Loncin LC200 benzinemotor
  •      Traploze druk- en debietregeling.
  •      Aan-/uitschakelaar.
  •      RVS frame

 Accessoires

Standaard geleverd met 8 meter staalversterkte hogedrukslang
Lans van 600mm met vaste sproeier
Hogedrukpistool

Aandrijving Loncin LC200FI * Loncin LC200FI * Honda GX270

Vermogen 6.5 pk 6.5 pk 9 pk

Druk 160 bar 160 bar 180 bar

Debiet 9.5 l/min - 570 l/u 9.5 l/min - 570 l/u 15 l/min - 900 l/u

Wielen / Anti-flat Anti-flat

Afmeting 480x360x400 / 700x450x630

Bestelnummer HDK160/9.5 HDK160/9.5cross HDK180/15

Technische gegevens van de verschillende modellen

Draagbaar Op compact verrijdbaar-
frame

* Ook verkrijgbaar met Honda GX200 op aanvraag 



Hogedrukreiniger benzine aangedreven

Aandrijving Honda GX340 Honda GX390

Vermogen 11 pk 13 pk

Druk 200 bar 200 bar

Debiet 15 l/min - 900 l/u 21 l/min - 1260 l/u

Wielen Anti-flat Anti-flat

Bestelnummer HDK200/15 HDK200/21

Technische gegevens van de verschillende modellen

 Technische specificaties
  •      Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en 
rvs kleppen met vernikkelde pompkop
  •      Honda GX340 of GX390 motor
  •      Traploze druk- en debietregeling.
  •      Toerentalregeling
  •      RVS frame en kap     
  •      Anti-flat volle banden                           
                                                                                                               
Opties
  •      Zelf oprollende RVS haspel tot 100 meter

10 meter hogedrukslang 400 bar
Hogedruklans 1000 mm RVS met snelkoppeling
Hogedrukpistool met draaikoppeling 
             

Standaard accessoires



Makkelijk bedienbaar       
bedieningspaneel

Stroom 230 volt - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen 2.2 kw 4 kw
Druk 120 bar 170 bar
Debiet 11 l/min - 660 l/u 13 l/min - 780 l/u
Afmeting (lxbxh) 910x580x800 910x580x800
Gewicht (kg) 110 kg 120 kg
Bestelnummer SILVER120/11 SILVER170/13

Technische gegevens van de verschillende modellen

Technische specificaties
•      Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen. 
•      Elektromotor met laag toerental (1400tr/min) 
•      Traploze druk- en debietregeling met manometer.
•      3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
•      Temperatuur regeling: instelbaar van 0-150°c
•      Start-stop functie: het toestel schakeld onmiddellijk uit bij het sluiten 
van het pistool.
•      Indicatielamp: bij een te laag dieselniveau gaat deze lamp branden.

Product specificaties
•      Voorzien van anti-lek volle banden.
• Makkelijk verplaatsbaar.
• Krachtig 
• Ontwikkeld voor het industriëel reinigingen 

van voertuigen, harde ondergronden,.. met 
warm water

Mobiele warm-water hogedrukreiniger diesel 
gestookt. Ideaal voor het reinigen van voertu-
igen, landbouwmachines of het verwijderen van 
vetten,...



Stroom 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen 4 kw 5,5 kw 7.5 kw
Druk 160 bar 200 bar 200 bar
Debiet 15 l/min - 900 l/u 15 l/min - 900 l/u 21 l/min - 1260 l/u
Afmeting (lxbxh) 1050x580x800 1050x580x800 1050x580x800
Gewicht 138 kg 145 kg 160 kg
Bestelnummer GOLDB160/15 GOLDB200/15 GOLDB200/21

Technische gegevens van de verschillende modellen

Warm-water hogedrukreiniger voor profes-
sioneel gebruik.  

Technische specificaties
•      Hawk krukas aangedreven hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen. 
•      Dubbel gelagerde elektromotor met laag toerental (1400tr/min) 
•      Traploze druk- en debietregeling met manometer.
•      3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
•      Temperatuur regeling
•      Start-stop functie met onmiddelijke uitschakeling bij het sluiten van het pistool.

Product specificaties
•     Voorzien van anti-lek volle banden.
• Makkelijk verplaatsbaar.
• Krachtig 
• Ontwikkeld voor het industriëel reinigingen 

van voertuigen, harde ondergronden,.. 
met warm water

Gold Base



Technische specificaties
•      Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen. 
•      Elektromotor met laag toerental (1400tr/min) 
•      Traploze druk- en debietregeling met manometer.
•      3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
•      Temperatuur regeling
•      Start-stop functie: het toestel schakelt zich uit na enkele seconden.
•      Steam valve: rode knop op het bedieningspaneel, hierbij wordt de druk verlaagt en zal het toesteel meer warmte 
genereren. 
•      Vlamdetectie door fotocel voor extra bescherming.
•      Indicatielamp: lamp gaat branden als het dieslniveau te laag is.

Gold

Technische specificaties
•      Hawk hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en rvs kleppen. 
•      Elektromotor met laag toerental (1400tr/min) 
•      Traploze druk- en debietregeling met manometer.
•      3-standen schakelaar: uit - koud water - warm water.
•      Temperatuur regeling
•      Start-stop functie: het toestel schakelt zich uit na enkele seconden.
•      Steam valve: rode knop op het bedieningspaneel, hierbij wordt de druk verlaagt en zal het toesteel meer warmte genere-
ren. 
•      Vlamdetectie door fotocel voor extra bescherming. 
•      Indicatielamp: lamp gaat branden als het dieselniveau te laag is.
•      Anti-kalk systeem om kalkafzetting tegen te gaan

Gold Plus

10 meter hogedrukslang 400 bar
Hogedruklans 1000 mm RVS met snelkoppeling
Hogedrukpistool met draaikoppeling 
             

Standaard accessoires

Stroom 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen 4 kw 5,5 kw 7.5 kw
Druk 160 bar 200 bar 200 bar
Debiet 15 l/min - 900 l/u 15 l/min - 900 l/u 21 l/min - 1260 l/u
Afmeting (lxbxh) 1050x580x800 1050x580x800 1050x580x800
Gewicht 138 kg 145 kg 160 kg
Bestelnummer GOLD160/15 GOLD200/15 GOLD200/21

Stroom 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz 400 volt 3-fasig - 50 Hz
Vermogen 7.5 kw 11 kw 11 kw 13 kw
Druk 200 bar 200 bar 250 bar 300 bar
Debiet 21 l/min - 1260 l/u 30 l/min - 1800 l/u 21 l/min - 1260 l/u 21 l/min - 1260 l/u
Afmeting (lxbxh) 1050x580x800 1050x580x800 1050x580x800 1050x580x950
Gewicht 190 kg 205 kg 205 kg 215 kg
Bestelnummer GOLDP200/21 GOLDP200/30 GOLDP250/21 GOLD300/21


