
Eigenschappen

 Reinigingskap met centrifugaal effect om krachtig af te zuigen,
 ook heel geschikt voor binnen

 Eenvoudigere en comfortabelere bediening dankzij het snelkoppelingssysteem
 en de verbeterde opbergfunctie voor toebehoren

 Sneller en zuiniger werken met het design, aangepast aan het terrein

Power hogedruk-krake
Binnen en buiten reinigen en afbijten zonder spatwater
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Naar keuze inzetbaar met vloerreinigingsonderdeel 
4 Floor.

Reinigingskap voor kleine oppervlakken, bv. vensterkozijnen.

Varianten + toebehoren Art.-Nr.

Power HD-krake als set met Power hogedrukreiniger 160 PRO 65 81 05

Vloerreinigingsonderdeel 4Floor 65 81 60

Reinigingskap voor kleine oppervlakken FLEX 65 81 20

Standaardreinigingskap FLEX, maat met snelwisselvuilfrees
met puntstraal

65 81 50

Power HDR 160 PRO 65 61 00

Power HDR 140 HOT 65 61 45

Power HDR 225 FUEL 65 61 30

Toepassingsmogelijkheden
 verwijderen van een of meer lagen dispersieverf
 en lak op oppervlakken binnen en buiten
 gevelreiniging op pleister, beton, natuursteen
 en klinkers
 afwassen van lijm en kalkverf, ideaal voor
 monumentenzorg
 verwijderen van graffiti
 sanering van brandschade binnen

Technische gegevens

Vermogen eentraps 1.200 W, 
tweetraps 2400 W

1-stufig 1.200 W,  
2-stufig 2.400 W

Containerinhoud 60 l 60 l

Filterinhoud 30 l 30 l

Gewicht 45 kg 45 kg

Max. slanglengte 30 m 30 m

Geluidsniveau 77 db(A) 77 db(A)

Max. werkdruk 200 bar 200 bar

Max. watertemperatuur 80° C 80° C

Bijkomende voordelen
 optimale beweeglijkheid van de kap in
 alle richtingen, gering gewicht en te bedienen
 met beide handen
 snel wisselen tussen hogedrukreiniger en
 inzet als krake dankzij snelkoppelingssysteem
 gebruiksvriendelijke opbergfunctie voor
 slangen, kappen en toebehoren
 20 % grotere reinigingskap voor een
 groter reinigingsvermogen
 groot afzuigvermogen voor minder spatwater 
 en sneller drogen van het behandelde oppervlak
 onmiddellijke afvoer zonder opvangbekken
 dankzij afvalwaterfilter in het toestel
 grondige reiniging met heet water tot 80° 
 mogelijk
 eenvoudig en zonder gereedschap 
 uiteenneembaar: gemakkelijk transport, 
 weinig voorbereiding
 chassis met verbeterde aanpassing aan het
 terrein: gemakkelijk te transporteren door een
 enkele persoon

Artikelbenaming Art.-Nr.

Power HD krake 
In de levering inbegrepen:
- 10 m zuigslang 
- 10 m afvalwaterslang 
- standaardreinigingskap FLEX 
- 1 stoffen filter

65 81 00


