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SERIE-C 200/21
Professionele warm- (of koud)water 

hogedrukreiniger in gecoat stalen frame  
met hefkokers, hijsogen en RVS (inox) kappen. 

Regelbare watertemperatuur tot 100 °C.  
200 bar, 21-23 l/min, 400V, Stop ‘n Go systeem, 

haspel (optie). Incl. hogedrukslang 10 mtr, 
pistool en spuitlans.

POWERJET 220/15
Professionele hogedrukreiniger, 220 bar, 
15-17 l/min, radiale hogedrukpomp 
(Interpump), 1450 rpm, 400V, reinigings-
middelreservoir, Stop’n Go systeem, 
haspel (optie). Incl. hogedrukslang  
10 mtr, -pistool, lans en nozzle.

nú 4198,-4998,-

2189,- nú1849,-

AQUAJET 150/8
Robuuste hogedrukreiniger, 
145 bar, 8-10 ltr/min, 240V, 
reinigingsmiddelreservoir, 
Stop ‘n Go systeem, haspel
(optie). Inclusief hogedrukslang 
10 mtr, -pistool, lans + nozzle 
en lans met vuilfrees.

nú 598,-669,-

SERIE-LK 100/7
Compacte warmwater hogedrukreiniger.
Werkdruk 100 bar, watercap. 7 l/min,  
watertemperatuur tot 75 °C, 230V, Stop ‘n 
Go systeem. Incl. 8 meter hogedrukslang, 
-pistool, deelbare lans met verstelbare 
nozzle en schuimlans.

nú 1169,-1298,-

Ook verkrijgbaar als POWERJET 220/21 
met watercap. 21-23 l/min

2569,- nú 2149,- Ook verkrijgbaar in 240V versie (SERIE-MX 130/10)

3298,- nú 2798,-

DEMO
OP LOCATIE

SERIE-MX 160/14
Professionele warmwater hogedrukreiniger,  

160 bar, 14-16 l/min, 1450 rpm, Interpump  
hogedrukpomp, RVS brander, 0 - 140 ºC,  

reinigingsmiddeltank, Stop ‘n Go systeem, 
haspel (optie). Inclusief hogedrukslang  

10 mtr, -pistool, lans en nozzle.

3449,- nú 2898,-

SERIE-B 120/10
Compacte warmwater 

hogedrukreiniger optioneel uit 
te rusten met WeedPLUS® functie 
voor het bestrijden van onkruid! 

120 bar, 8 ltr/min, 240V, Total-Stop 
systeem, temperatuur tot 100 °C. 

Inclusief 10 meter hogedrukslang, 
-pistool, lans en nozzle.

nú 2549,-2998,-
€ 498,-

INCLUSIEF :
• Spuitbalk op wielen 
   (50cm)

• Broeskop

DEMO
OP LOCATIE

DEMO
OP LOCATIE
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Verkoop & service :

POWERSCRUB R70D
Professionele, compacte opzit schrob-zuig-

machine met eenvoudige, mechanische bediening en 
perfecte reinigingsresultaten! Schrobbreedte 70 cm / 

zuigbreedte 90 cm. Prestatie tot 3850 m2 per uur. Borstel 
snelwisselsyteem, tankinhoud 165 L, geïntegreerde 

reinigingsmiddeltank. Incl. borstels, 
batterijen en laadstation.

nú 5998,-6873,-

CROSSWEEP 650 
Makkelijke buiten-veegmachine. 
Geruisloze batterij-aandrijving,  
veegt tot 1500 m2/uur. Slechts 28 kg, 
opvangbak 50 ltr. Incl. onderhouds-
vrije batterijen en geïntegreerd 
laadstation.

nú 1098,-1229,-

DEMO
OP LOCATIE

WEEDSWEEP
Stevige onkruidborstelmachine met Honda motor.  
Werkbreedte 30 cm. Ergonomische duwbeugel, verstelbare  
borstelhoek, beschermkap (optie). Snelwisselsysteem  
voor borstelharen (staal of kunststof haren).  
Incl. 2x borstelset (staal).

1598,- nú1298,-

DEMO
OP LOCATIE

BUSTER 910KSE
Professionele veeg-zuigmachine 

voor zowel binnen als buiten vegen. 
Prestatie tot 3400 m2/uur. Veegbreedte 

90 cm. Met opvangbak 60 liter,  
instelbare borsteldruk, krachtige zuig-
motor. Standaard met 2 voorborstels. 

Incl. laadstation en s-tractiebatterij.

nú 3749,-4498,-

DEMO
OP LOCATIE

Ook verkrijgbaar 
met benzinemotor 
aandrijving: 
BUSTER 910KSV 
3998,- nú 3349,-

FRONTSWEEP 80 DUO
Stevige buitenveegmachine met Honda motor, 
aandrijving op de wielen en verschillende borstel-
snelheden. Perfect voor o.a. het vegen van 
bladeren, mos/onkruid borstelen etc. 
Opties: schuifblad en opvangbak.

1989,- nú1698,-

V O O R J A A R S 
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