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De CleanTec Hi-Lo 15 is een totaal nieuw ontworpen machine. De reden voor de 
komst van deze machine is de vraag vanuit de markt naar een snelle en eff ectieve 
machine met een minimum aan voorbereiding en moeite. Deze extractiemachine is 
uitgerust met een Twinfl o zuigmotor en een PowerFlo injectiepomp. De pomp is in te stellen 
op twee standen zodat de machine perfect aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden. Bij 
bijna iedere tapijtreinigingstaak bestaan de werkzaamheden uit twee verschillende oppervlakten:  
de zwaar vervuilde looppaden en entrees en de licht vervuilde overige ruimten. Met het Hi-Lo 
systeem bent u in staat om de zware vervuiling te reinigen met hogere druk injectie (4 Bar, 60 psi) 
en de lichte vervuiling met 2 Bar (30 psi). Hierdoor worden ruimten die minder vervuild zijn ook 
minder nat en is de ruimte sneller klaar voor gebruik. Om de machine nog gebruiksvriendelijker te 
maken, zijn er twee manieren om de vuil watertank te legen. De tank is volledig uit de machine te 
nemen om te legen maar u kunt ook gebruik maken van de aftapslang om tussen de werkzaam-
heden door de tank leeg te maken. Door de zeer uitgebreide accessoirekit is de machine niet 
alleen in te zetten voor tapijt maar ook voor meubels en stoff ering.

Art. 838975

De machine is 
niet alleen in te 

zetten voor tapijt 
maar ook voor 
meubels en stoffering.



NHL 15
Product specificaties

Technische specificatiesAccessoires

CleanCare

Accessoires inclusief

Accessoires optioneel

Numatic International BV | Postbus 101 | 2400 AC Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 467 999 | info@numatic.nl | www.numatic.nl

Art. nr. Omschrijving

607246 Kit BS26 - slang en handtool

EAN. 5028965456699

Art. 838975

Voltage-frequenty 220-240 V - 50/60 Hz

Opgenomen totaal vermogen machine 1200 Watt

Elektrische beschermingsklasse I

Verwarming Nee

Aansluiting voor elekrisch toebehoren Nee

Inhoud schoonwatertank 15 L

Inhoud vuilwatertank 15 L

Niveau beveiliging vuilwatertank mechanisch

Werkbreedte 300 mm

Geluidsniveau 75.6 dB (A)

kabellengte 10 M

Gewicht, leeg zonder toebehoren 15,5 Kg

afmetingen 890 x 420 x 530 mm

max opgenomen totaal vermogen 
zuigmotor

1200 Watt

Beschermingsgraad IPX4

Motorkoeling Indirect (Bypass) 

Lucht verplaatsing 49 l/s

Zuigvermogen 1200 Watt

Beschermingsgraad IPX4

Type pomp Membraanpomp 

Aantal sproeiers 3

Waterdruk (max) 4 Bar

Art.nr Omschrijving

602399 Extractieslang 4m compleet, 38mm 

602922 Gebogen buis RVS extractie, 38mm

602920 Rechte buis RVS, 38mm

602937 Verlengbuis 145mm RVS 38 mm

602200 Tri jet extractie zuigmond, 38mm

602225a Extractie handtool, 38mm

602300 Trigger compleet met slang en koppelingen

236124 NuCable 10m 3x1mm geel




