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KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER MET BRANDSTOFMOTOR

De PTL-M is een stoere jongen. Hij heeft weinig onderhoud nodig, is veelzijdig inzetbaar en hij kan het zonder elektriciteit. Een ijzersterke 
industriële reiniger voor zwaar dagelijks gebruik.

Enkele spuitlans met roterende 
hogedruksproeier en snelkoppeling

code: 1.208.729.xxxxx

10 m hogedrukslang (3/8”)
code: 1.208.520.020

Hogedrukpistool met swivel
code: 1.211.525

Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier 
en snelkoppeling

code: 1.216.729.xxxxx

BEWEEGBAAR 
2 stevige achterwielen

MODERN  ERGONOMISCH DESIGN 
met stevige duwbeugel

HIJSOOG
voor het gemakkelijk tillen  

en verplaatsen met een kraan

PROFESSIONELE TOEBEHOREN:
RVS spuitlansen standaard meegeleverd in 

functie van het type

• Dubbele lanshouder 
• 2 geïntegreerde ophangbeugels

HOOGWAARDIGE MATERIALEN 
RVS in combinatie met dubbelwandiig rotatiegegoten polyethyleen >>> zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast.

SNELKOPPELINGEN
snel en eenvoudig verwisselen  

van de accessoires



PTL-M

                           

bar l/h °C kW m l l mm kg

1.112.350 200/18 B 30  - 200 240  - 1080 40    10,5 - 7 - 1103x768x1033 94 050

1.112.500 250/13 B 250 780 40    10,5 - 7 - 1103x768x1033 94 035

INPUT

y
z

x

PTL-M

1.212.020

1.212.040

OPTIONAL

TYPE

(Petrol)

(Petrol)
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Radiale hogedrukpomp 
met 3 volkeramische 

plunjers en RVS kleppen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Benzinemotor handgestart met geïntegreerde brandstoftank
• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
• Gepoederlakt stalen frame
• Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast 
• Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
• Manometer
• Grofvuilfilter
• Trillingsdempers
• GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang
• Automatisch stationair toerental

Hijsoog voor het 
gemakkelijk tillen en 
verplaatsen van de 

hogedrukreiniger met 
een kraan 

UITVOERINGEN:

OPTIONELE UITRUSTING (AF FABRIEK)

Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor PTL-M  ≤ 250 bar

Meerprijs haspel met 40 m hogedrukslang voor PTL-M ≤ 250 bar



PTL-M/ PTL-L

PTL-L

1.212.028

1.212.048

OPTIONAL

PTL-M

1.212.025

1.212.045

OPTIONAL
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OPTIONELE TOEBEHOREN

Nota : geen haspel mogelijk op PTL-L >  350 bar

Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor PTL-L > 250 bar

Haspelpakket met 40 m hogedrukslang voor PTL-L > 250 bar

Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor PTL-M ≤250 bar

Haspelpakket met 40 m hogedrukslang voor PTL-M ≤ 250 bar
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AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Flexibele kniklans met hogedruksproeier,
850 mm lengte, bij werkdruk ≤ 200 bar
code: 1.208.828.xxxxxx

Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, 
snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een 
werkdruk ≤ 250 bar max. 40 l/min
code: 1.258.220.xxxxx

Gritstraallans van 900 mm met puntstraal-
sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor 
werkdruk ≤ 350 bar
code: 1.258.225.00xxx
code: 1.258.225.15xxx

Gritstraallans  van 900 mm met vlakstraal-
sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis 
geschikt voor werkdruk ≤ 500 bar
code: 1.258.229.00xxx
code: 1.258.229.15xxx

Schuimlans van 200 mm met 
maatbeker en snelkoppeling geschikt 
voor een
werkdruk ≤ 250 bar
code: 1.244.251

Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen
van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken
van ≤ 250 bar, ≤ 350 bar en ≤ 500 bar 
code :  1.208.520.xxx (≤ 250 bar)
 1.208.540.xxx (≤ 350 bar)
 1.208.560.xxx (≤ 500 bar)

Rioolslang met nozzle en snelkoppeling
van 10 m tot 25 m en geschikt voor een
werkdruk van ≤ 200 bar 
code: 1.238.520.xxxxx

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. 
Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.


