
HOTBOX
HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use - INTENSIVE40

VERRIJDBARE BRANDERMODULE 

De DiBO HOTBOX maakt het mogelijk om van uw koudwaterhogedrukreiniger een professionele heetwateruitvoering te maken. Deze verrijdbare 
brandermodule is makkelijk te koppelen tussen de koudwaterhogedrukreiniger en de hogedrukslang. Hij werkt volkomen onafhankelijk en 
verwarmt het water tot max. 150° C. Dit maakt hem uitermate geschikt voor een breed scala aan reinigingsklussen waar het gebruik van 
heet water noodzakelijk is voor een doeltreffende, grondige reiniging. Onder meer in de landbouw voor stalreiniging, in de industrie en voor 
zwembaden etc. De voeding gebeurt door een hogedrukreiniger of andere waterpomp met een minimum werkdruk van 40 bar.

Als verwarmingssysteem wordt de DiBO GreenBoiler geïnstalleerd. Een hoogtechnologisch verwarmingssysteem door DiBO ontworpen. Het 
systeem heeft als groot voordeel een lage uitstoot van schadelijke uitlaatgassen in combinatie met een gering brandstofverbruik, namelijk 18% 
lager dan bij een conventionele branderketel.

70 kW 

• GreenBoiler voor een groter rendement >92%
• 18% brandstofbesparing
• Lage CO2 uitstoot
• Lage onderhoudskosten

HOOGWAARDIGE MATERIALEN 
rotatiegegoten polyethyleen in 
combinatie met RVS

MODERN en 
ERGONOMISCH DESIGN 

BEWEEGBAAR EN STABIEL 2 
zwenkwielen met
wielremsysteem  
en grote achterwielen

2 m hogedrukslang
(3/8”)

code: 1.821.119 (220 bar)
code: 1.821.148 (500 bar)

STANDAARD TOEBEHOREN:



HOTBOX

                        

bar l/h °C kW kW l mm kg

1.173.205 220 max. 220 360  - 1320 30  - 150 0,3 (1 x 230 V - 50 Hz - 2 A) 70 27 900x700x1150 155

1.173.207 500 max. 500 360  - 1080 30  - 150 0,3 (1 x 230 V- 50 Hz  - 2 A) 70 27 900x700x1150 160
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Wijzigingen voorbehouden

41

Eenvoudig en 
overzichtelijk 

bedieningspaneel met 
aan/uit-schakelaar en 

thermostaat

70 kW GreenBoiler

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Monofase brandstofmotor, rechtstreeks gekoppeld aan ventilator en brandstofpomp
• Uitgerust met drukschakelaar, veiligheidsventiel en doorstroomschakelaar als controle voor droogloop 

• Ingang: 3/8” buitendraad en uitgang: V-deel
• Gepoederlakt stalen frame 

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz  - 3-fase machines werken  standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.   
Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN:


