Hogedrukreinigers
BAKK PWH28
De BAKK PWH28 is een compacte professional waar iedereen gemakkelijk mee
samenwerkt. In het prachtige DiBO-groen ziet deze warmwater hogedrukreiniger er
machtig en vakkundig uit. In zijn prestaties is hij dat ook. Alles bij elkaar heb je met de BAKK
PWH28 een allround reinigingsmachine die op veel vlakken uit de voeten kan en die zeer
gebruiks- en onderhoudsvriendelijk is.

Technische specificaties

BAKK PWH28

Werkdruk

40-130 bar

Wateropbrengst

530 l/u

Max. watertoevoertemperatuur

30-140°C

Opgenomen vermogen

2.8 kW

Elektriciteit

1 x 230V

Frequentie

50 Hz

Stroom

12,3 A

Toerental

1400 tpm

Inhoud brandstoftank

18 l

Lengte voedingskabel

5m

Lengte slang

8m

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)

820 x 630 x 870 mm

Gewicht

80 kg

Kenmerken
De machine is opgebouwd uit een gelakt stalen frame en een schokbestendige beschermkap. 1N8HDR0002
heeft 2 grote achterwielen en een zwenkwiel
Een ECO-mode >>> milieuvriendelijk en minder brandstofverbruik
T-stabilizer-systeem >>> zorgt voor een constante stabiele temperatuur, wat betere reinigingsprestaties
oplevert, efficiënt en brandstofbesparend is
Bedieningspaneel met controle lampjes voor brandstof, lekkage etc.>>> intuïtief en gebruiksvriendelijk
Traploze drukregeling
Lanshouder met vergrendeling
Opbergruimte voor pistool, lans en voedingskabel
Opbergruimte voor nozzles en kleine toebehoren
Roestvrijstalen branderketel
4-polige asynchroon luchtgekoelde electromotor met thermische beveiliging, S1 klasse en onderhoudsvrij
Radiale pomp (krukas) met messing pompkop en keramische plunjers
DTS : vertraagd afvallend stopsysteem
IASF: Intelligente automatische uitschakeling - Wanneer machine 20 min stilstaat schakelt deze automatisch uit
Instelbare werkdruk
Manometer
WHC: Urenteller - Electronische urenteller die de werkuren van de machine aangeeft
DRP: Droogloopbeveiliging
MLC: Micro-lekkage controle
NCC: CONTROLE NOZZLE VERSTOPPING - Stopt de machine wanneer de hogedruknozzle verstopt is
FPS - TERUGSLAGKLEP - stopt de machine na 60 minuten continue waterdoorstroming
IBD: vertraagde branderontsteking - zorgt voor minder rook uitstoot bij het opstarten van de brander
ATC: Temparuur stabilisator - garandeert een constante watertemperatuur van de boiler

Opties
8 m Hogedrukslang (1/4") met schroefkoppeling
Hittebestendig hogedrukpistool met draaibare doorvoerkoppeling
Dubbele lans (zonder nozzle)
LD-Nozzle voor lans
HD-Nozzle voor lans
Vaste hydro-borstellans
Rioolset 10 m
Schuimset
Dompelpompset
Snelkoppeling
Roterende hydro-borstellans
Vloerreiniger
Watertoevoerset

