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HEETWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR 

Een compacte heetwaterhogedrukreiniger opgebouwd met kwalitatief hoogwaardige DiBO componenten. Door het gebruik van
een nieuwe plunjerpomp met volkeramische plunjers zijn er minder trillingen, daarom is dit een bijzonder stille machine. 

De IBH-S is uitgerust met het innovatieve Dual �ower �eating System. Dit staat voor de combinatie van een elektrisch voorverwarmingssysteem 
en een 50 kW GreenBoiler. Dankzij deze unieke combinatie is er altijd een buffer heet water beschikbaar. Het maakt deze hogedrukreiniger ook 
ecologischer:  

• minder brandstofverbruik
• minder CO2 uitstoot
• minder CO uitstoot

De temperatuur wordt geregeld door een dubbele elektronische controle. hetgeen een stabiele uitgangstemperatuur verzekert voor een 
optimaal reinigingseffect. Geschikt voor een brede waaier aan schoonmaakklussen.

ROBUUST FRAME 
van gepoederlakt staal

HOOGWAARDIGE MATERIALEN
rotatiegegoten polyethyleen in

combinatie met RVS

ERGONOMISCH DESIGN 
met 2 ingebouwde lanshouders

10 m hogedrukslang 
(5/16”)

code : 1.205.520.020 

Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling

code : 1.216.769.xxxxx

Hogedrukpistool
met swivel

code : 1.211.525

STANDAARD TOEBEHOREN:

DUAL POWER HEATING SYSTEM:
GreenBoiler + 

elektrische voorverwarming 

BEWEEGBAAR EN STABIEL
2 zwenkwielen met
wielremsysteem en grote achterwielen

EENVOUDIG TE BESTUREN
groot bedieningspaneel

ROBUUST 
dubbelwandige beschermkap

• 50 kW GreenBoiler voor 
groter rendement > 92%

• 4,5 kW* elektrische  
verwarming

• 18% + 8%**  
brandstofbesparing

• Lage CO uitstoot
• Lage CO2 uitstoot
• Lage onderhoudskosten
  
 * 1,5 kW bij monofase (130/10) 
 ** 4% bij monofase (130/10)
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  +        
bar l/h °C kW m l l mm kg

1.114.050 130/10      30  - 130 600 30 -150 max. 3,1 (1 x 230 V)  
50 Hz - (max. 16 A) 5 30 25 1198x726x1137 165 035

1.114.280 180/13 30  - 180 780 30 -150 max. 8,2 (3 x 400 V) 
50 Hz - (max. 14 A) 5 30 25 1198x726x1137 170 045

1.114.300 210/15 30  - 210   900 30 -150 max. 9,4 (3 x 400 V)  
50 Hz - (max. 16 A) 5 30 25 1198x726x1137 175 045

1.114.140 160/20 30  - 160 1200 30 -150 max. 9,4 (3 x 400 V)  
50 Hz - (max.16 A) 5 30 25 1198x726x1137 175 075
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Gemakkelijk op te
bergen voedingskabel

Eenvoudig te besturen en 
groot bedieningspaneel 

uit RVS

MINDER TRILLINGEN:
plunjerpomp met 

volkeramisch
plunjers

hogedrukslanghaspel
met 20 m

hogedrukslang
(optie)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
• Een elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
• Dual power heating system met 50 kW GreenBoiler en elektrische voorverwarming
• Grofvuilfilter
• Aan/uit-schakelaar
• Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
• Chemicaliën doseersysteem 
• Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbare hogedrukslang van 5/16” (10 m)
• Gepoederlakt stalen frame
• Dubbele elektronische temperatuurcontrole  

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:

Chemicaliën 
doseersysteem en 

snelvuldop voor bijvullen 
brandstoftank

Productinformatie
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1.214.095

1.216.100

OPTIONAL

HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use - INTENSIVE30

• Vlambewaking
• Afstandbediening : 

- Aan/uit functie (machine in standby)
- Brander aan/uit functie
- Reset storing

OPTIES :

Vlambewaking

Meerprijs afstandsbedieining :
• Aan/uit functie (machine in standby)
• Brander aan/uit functie
• Reset storing
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AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN:

Haspelpakket met 20 m hogedrukslang 
code: 1.214.025

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

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
code : 1.205.520.xxxxx

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.


