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HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use 

Lans met Turbo nozzle 
3.8007.LCPR93177

Lans met instelbare sproeier
3.8007.LCPR40057

Hogedrukpistool  
met hittebestendige verlenging en swivel
3.8007.IPPR40010

Hogedrukslang 12 m
3.8007.TBAP93827

Haspel met 12 m H.D. slang  
(optioneel toebehoren, standaard bij 
“+versie”)

De motor en pomp zijn horizontaal geplaatst, 
t.b.v. een betere stabiliteit en mobiliteit

Hogedrukreiniger is standaard voorzien van 
krukaspomp

PW-C25

3 l reinigingsmiddelentank

KOUDWATERHOGEDRUKREINIGERS
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PW-C25

Wijzigingen voorbehouden

Lans met Turbo nozzle 
3.8007.LCPR93177

PW-C25

Code Model Schakeling Werkdruk 

(bar)

Debiet 

(l/u)

Voltage

(Ph-V-Hz-A)

Max. water-
toevoertemp.

(°C)

Opgenomen 
vermogen

(kW)

Toerental

TPM

Slang

(m)

Gewicht

(Kg)

Afmetingen

(cm)

3.102.020 PW-C25+ 150/9 Total Stop I 150 540 1-230-50-12 60° 3 2800 12 30,0 49x40x93

Standaard houders voor 
het pistool, de lans en 
de lans met de roterende 
kop, zorgen dat deze altijd 
binnen handbereik zijn.

Standaard lanssteun.Afneembare transparante 
beschermkap t.b.v. een snel 
en gemakkelijk onderhoud.

Met een eenvoudig 
hefboomsysteem, naast 
de haspel, kan de H.D. 
slang op de gewenste 
lengte worden vastgezet 
(‘+ versie’).

De start- en doseringsknop 
voor de chemicaliën, 
alsook de wateraansluiting 
bevinden zich vooraan op de 
machine.

Technische specificaties

De “+versie” is naast de standaard accessoires, ook uitgerust met een geïntegreerde slanghaspel. Inclusief 12 m H.D. slang met schroefkoppeling, pistool met thermische 
verlenging en draaikoppeling, een lans met instelbare sproeier en een lans met een Turbo nozzle (roterende hogedruksproeier - 3.8007.LCPR93177).

MOTOR
• Asynchroon motor, 2-polig (2800 tpm), Klasse S1 (continue gebruik). 

(model PW-C 25 150/9). 
Asynchroon motor, 4-polig (1400 tpm), (model PW-C 25 130/10).

POMP
• IPC pomp met gescheiden by-pass, compleet met instelknop voor 

de werkdruk, om deze in te stellen in functie van het te reinigen 
oppervlak. De motor en pomp zijn horizontaal gemonteerd in de 
verticale opbouw, om de beweegbaarheid en stabiliteit van de 
machine te allen tijde te vergroten. Met behoud van de natuurlijke 
werkstand van de motor-pompgroep, ook tijdens het wegbergen. 

MANOMETER
• Professionele manometer om op elk ogenblik de werkdruk te 

controleren. 

STEVIGE OPBOUW 
•  Bestand tegen atmosferische aanslag, thermische schokken, 

weersinvloeden en corrosie.

Aanbevolen optionele toebehoren

Gritstraalset M22
3.8007.KTRI40239

Spatbord / chassislans
3.8007.LCPR29360

(excl. nozzle)

Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939

 

Schuimset
3.8007.LCPR24937 

Rioolset 10 m
3.8007.TBAP23853

Vloerreiniger  
uit kunststof  
Ø 300 mm
3.204.120

Vloerreiniger  
uit RVS 

Ø 300mm
3.204.121


