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PW-E100PW-E100

Elektrisch verwarmde boiler 

Radiale pomp (krukas) 
met messing pompkop en 

keramische plunjers

Nieuwe RVS lans met 
opschroefbare spuitkopbescherming 
(excl. nozzle)
3.8007.LCPR40087

Hittebestendig 
hogedrukpistool met swivel.
3.8007.IPPR40025

Hogedrukslang 10 m met 
draaikoppelingen. 
 3.8007.TBAP40237

Nozzle voor lans
3.8007.UGLN11196 (170/10)
3.8007.UGLN49986 (170/12)

LANGE LEVENSDUUR:
Hoogwaardige componenten die makkelijk bereikbaar 
zijn dankzij de modulaire opbouw

Milieuvriendelijke warmwaterhogedrukreiniger met elektrische verwarming, waarbij 90% van de componenten recycleerbaar zijn! Door geen 
gebruik te maken van brandstof is deze hogedrukreiniger ook inzetbaar in zones waar uitlaatgassen verboden zijn. Het doordacht design maakt 
de PW-E100 zeer manoeuvreerbaar en gemakkelijk in onderhoud. De machine kan ingezet worden in diverse sectoren, zoals de voedingsindu-
strie, de automobiel- en landbouwsector.

HEETWATERHOGEDRUKREINIGERS
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Wijzigingen voorbehouden

Code Model Werkdruk

(bar)

Debiet

(l/h)

Voltage

(Ph-V-Hz/A)

Opgenomen
vermogen

(kW)

Toerental

(U/min)

Vermogen
Boiler
(kW)

Chemie-
tank

(l)

Gewicht

(kg)

Afmetingen

(cm)

3.105.123 PW-E100 170/10 30 - 170 450 - 600 3 x 400 - 50 /25.3 16.3 1400 12 22/25 110 x 70 x 90

3.105.125 PW-E100 170/12 30 - 170 450 - 720 3 x 400 - 50/56,0 35.7 1400 36 22/25 - 110 x 70 x 90

Watertemperatuur: PW-E100 170/10: 80-35° C  -  PW-E100 170/12: 80 - 56° C.

Vertraagd afvallend stopsysteem

IPC-temperatuurstabilisator

Intelligente temperatuurregeling van de boiler

Controle nozzle verstopping

Intelligente automatische uitschakeling

Controle onthardingsniveau

Urenteller

Preventiesysteem voor overstroming

Micro-lekkagecontrole Antikalk en anticorrosie bescherming 

Droogloopbeveiliging

Micro lekkagecontrole

Controle niveau reinigingsmiddelentankSterk lichtgevende LED-signalen

Technische specifi caties:
POMP
• Radiale pomp (krukas) met messing pompkop en keramische plunjers
• Gebruik van bovenmaatse componenten, zodat de machine voor veel 

verschillende reinigingstaken kan ingezet worden.

BOILER
• Elektrisch verwarmde boiler 3-stage boiler in RVS316 met hoge 

effi ciëntie;
• Dubbele afdichtingen (hog en lage druk) in de tussenruimte houden 

het systeem koel en vangen eventuele lekkages door versleten 
afdichtingen op.

MOTOR
• 4-polige asynchroon luchtgekoelde electromotor met thermische 

beveiliging, S1 klasse en onderhoudsvrij.

Productkenmerken:
• Extra duurzame kunststof frontbeugel en tank geheel gemaakt van 

rotatiegegoten polyethyleen. Zeer hoge capaciteit: 170 bar bij 720 l/u
• Elektrisch verwarmde boiler.
• Grote niet markerende rubberen wielen ter verbetering van de 

verplaatsbaarheid en het transport.
• Zonder uitlaatgassen.
• Zeer effi ciënt zonder brandstofverbruik. 

Code

3.8007.KTRI40475  Haspelpakket incl. 20 m HD-slang

Aanbevolen optionele toebehoren


