
JMB-EJMB-E
HIGH PRESSURE CLEANERS HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use - INTENSIVEProfessional use - INTENSIVE42

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER BRANDSTOF AANGEDREVEN

De JMB-E is een sta� onaire, krach� ge, industriële hogedrukreiniger die niet a� ankelijk is van een stopcontact. Deze machine is uitgerust met de 
nieuwste groene technologieën, onder meer onze eigen GreenBoiler (70kW) wat 18% brandsto� esparing oplevert.

Hij hee�  zijn eigen krachtbron namelijk een elektrisch gestarte dieselmotor (type ED). 

Bovendien werkt hij net zo lief met warm als met koud water, dus hij is uitermate geschikt voor een breed scala aan reinigingsklussen.

ROBUUST FRAME 
van gepoederlakt staal

10 m hogedrukslang
(3/8”)

code: 1.653.020

Hogedrukpistool
met swivel

code: 1.211.525

Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling
1.216.729.xxxxx

STANDAARD TOEBEHOREN:

TRANSPORTEERBAAR
 met he� ruck

HOOGWAARDIGE MATERIALEN 
RVS in combina� e 

met dubbelwandig 
rota� egegoten polyethyleen

MODERN ERGONOMISCH DESIGN 
met 2 ingebouwde lanshouders

Centraal BEDIENINGSPANEEL >>> 
voor motor en brander, eenvoudig 
en overzichtelijk:

• Startcontact
• Branderschakelaar 
• Temperatuurregeling 
• Noodstop

Alle motoren voldoen aan 
de recentste uitstootnorm



JMB-E

                     

bar l/h °C kW kW m l mm kg

1.126.340 200/15 ED 200 180  - 900 30  - 125 7,5 (Diesel) 70 - 27 1100 x 660 x 730 322 045

OUTPUT
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JMB-E

1.226.020

1.226.025

OPTIONAL

Wijzigingen voorbehouden
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Centraal BEDIENINGSPANEEL >>> 
voor motor en brander, eenvoudig 
en overzichtelijk:

• Startcontact
• Branderschakelaar 
• Temperatuurregeling 
• Noodstop

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• 70 kW Greenboiler
• Bedrijfsspanning 12 V voor zowel elektronische sturing als branderketel
• Geïntegreerde brandsto� ank: motor + GreenBoiler = 27 l
• Elektrisch gestarte dieselmotor (type ED)
• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
• Motor-/pompkoppeling d.m.v. reduc� ekast
• Gepoederlakt stalen frame, verplaatsbaar met he� ruck
• Beschermkap in RVS en dubbelwandig rota� egegoten polyethyleen met extra ven� la� evoorzieningen
• Ingebouwde ven� lator
• Overhi�  ngsbeveiliging voor de motor
• Manometer
• Grofvuilfi lter
• Drukontlas� ng tot < 25 bar bij gesloten pistool
• Automa� sch sta� onair toerental
• Trillingsdempers
• GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang

Radiale hogedrukpomp 
met 3 volkeramische 

plunjers en RVS kleppen

UITVOERINGEN:

HOOGTECHNOLOGISCH VERWARMINGSSYSTEEM
• 70 kW GreenBoiler voor 

 groter rendement > 92%
• 18% brandsto� esparing
• Lage CO2 uitstoot
• Lage onderhoudskosten

OPTIONELE TOEBEHOREN:

Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor JMB-E

Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor JMB-E


