
SBH-G
HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use - INTENSIVE

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

De SBH-D/G warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, uitermate
geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen.Deze hogedrukreiniger is opgebouwd op een elektroly�sch verzinkt en
gepoederlakt frame. D.m.v. een RVS overkapping wordt het motor/pomp-gedeelte beschermd tegen opspaĠend water en
verontreiniging.Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pompkop en een branderketel
met onaH ankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer onderhoudsvriendelijk is. Deze hogedrukreiniger
wordt uitgevoerd met een branderketel op gas.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN
met RVS beschermkap

BEDIENINGSPANEEL
eenvoudig en overzichtelijk:

• Aan/uit
• Branderschakelaar
• Temperatuurregeling
• Urenteller

STANDAARD TOEBEHOREN:

Hogedrukpistool
met swivel

code: 1.211.525

Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
en snelkoppeling

code: 1.216.729.xxxxx



SBH-G

1.119.325 200/15 G 30- 200 180- 900 30- 95 5,5 (3 x 400 V- 50 Hz- 12 A) 5 - 10 820x920x1040 163 04
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Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Automa�sch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
• Een motor met laag toerental (1450 tpm)
• RVS beschermkap ter bescherming van het motor/pompgedeelte
• Gasbranderketel (type G)
• Flexibele motor/pompkoppeling
• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
• Manometer
• Grofvuilfilter
• Urenteller
• Reinigingsmiddelenaanzuiging met doseerkraan

Nota : machine wordt geleverd zonder hogedrukslang

UITVOERINGEN:

Flexibele motor/
pompkoppeling

Door opdrachtgever te voorzien

Wateraanslui�ng ¾” tapkraan met een minimale afnamecapaciteit van 15 liter per minuut
Stroomvoorziening afgezekerd op 16 Ampère voorzien van een wandcontactdoos, 380 volt + nul+aarde
Rookgasafvoer met een diameter van minimaal 180 mm tot aan de bovenzijde van de machine
Beluch�ng met een minimale diameter van 150 mm gemonteerd aan de luchLnlaat van de machine
AansluiLng op de riolering t.b.v. de afvoer van het condenswater van de branderunit



Leveringsvoorwaarden

Prijzen:

Op al onze offertes en met ons afgesloten transac�es zijn onze algemene verkooplevering en betalingsvoorwaarden van toepassing
zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Prijzen: Al onze prijzen zijn excl. BTW.

Alle bouwkundige voorzieningen met eventueel benodigd hak- en breekwerk aan het pand alsmede tegelwerk,
schilderwerk, �mmerwerk, slibvangers, olie afscheider, opnamepu�en, grondwerk etc. zijn voor rekening opdrachtgever

Geldigheid offerte: 30 dagen na ontvangst van deze offerte.
Lever�jd: 4 tot 5 weken na ontvangst eerste betaling
Levering: Franco aan huis, excl. aflaadkosten.

Betaling: 30% binnen 7 dagen bij opdracht.
60% direct bij aanvang werkzaamheden.
10% binnen 30 dagen na oplevering.

Aandachtspunten:

Alle werkzaamheden en materialen voor de aansluitngen van water, elektriciteit en lucht, alsmede voorzieningen voor de
afvoer van het water. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door de daartoe bevoegde instan�es
aangewezen bedrijven en komen voor rekening opdrachtgever.

Afnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor het aansluiten van de benodigde elektra-, lucht- en waterleidingen
alsmede de leiding (en) naar de wateronderbreker(s) en de verbindingsleiding (en) van pomp(en) naar de wasinstalla�e(s),



Garan�e:

1 jaar op onderdelen, vanaf de datum van inbedrijfstelling. Uiteraard geldt de garan�e niet voor onjuist gebruik, schades door derden
aangebracht. Wij verwachten dat u zorgdraagt voor het wekelijks benodigde onderhoud van de machine en sluiten gevolgen van
onvoldoende onderhoud uit van de garan�e.

Land van herkomst:
Duitsland - Nederland - Belgie

Service en montage:

Service vind plaats door eigen fabrieksgetrainde monteurs die allen een servicewagen met een courante voorraad onderdelen tot hun
beschikking hebben.
De-Montage van de installa�e geschied door een eigen installa�eteam. De genoemde prijs is puur ter indica�e op basis van ervaring.
A�ankelijk van de situa�e zal er in onderling overleg met het installa�eteam een meer of minder prijs worden afgesproken.

Montagematerialen en arbeidsuren die niet binnen de leveringsomvang vallen zullen in onderling overleg en op basis van
nacalcula�e worden doorberekend.



Omschrijving en leveringsomvang C-Rail geleiding als op�e
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Wij adviseren om te werken met hogedruk dubbel gelaagde slangen omdat er al�jd lekkages kunnen ontstaan. Bij vaste leiding ligt dit
percentage hoger en is herstellen moeizamer en kostbaarder.

Voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen van het voertuig wordt gebruik gemaakt van spuitlansen.
Aan weerszijden van de wasstraat wordt een hogedruk kabelbaan gemonteerd. Aan iedere kabelbaan hangt een hogedrukslang met
spuitlans en opĜoneel een schuimlans.

Voor de waterverzorging wordt gebruik gemaakt van hogedruk pompen welke voldoen aan de door de klant gestelde eisen. Indien beide
spuitlansen gelijk�jdig gebruikt worden, is het nodig twee hogedrukpompen te plaatsen of een unit aangepast op het gevraagde debiet.

Voor het (op�oneel) handma�g inschuimen van de voertuigen kunnen extra spuitlansen gemonteerd worden. Onder de hogedrukslang
kan aan dezelfde kabelbaan nog een aparte schuimslang met apart schuimpistool gemonteerd worden waardoor de hogedruk leiding
ontzien word van chemie. Het is aan te bevelen te kiezen voor een extra slang t.b.v. chemie dosering.

De levering omvat al naar gelang de gewenste lengte en op�es:

Op�oneel extra schuimslang

C-profiel (de geleiderails) aan de wand, waarover kabelwagens lopen, geheel compleet met
verbinders en klemmen.
Hogedrukslang en op�oneel schuimslang verdeeld over de kabelbaan
Hogedruk pistool (en)
Hogedruk spuitlans(en) compleet aan de kabelbaan gemonteerd
Schuiminjector(en) voor de op�onele schuimlans
Koppelslang al naar gelang de lengte HD unit tot aan begin kabelbaan.

De levering voor het op�onele schuimsysteem omvat:

Schuim bereidingsunit / Chemiedosering
Schuimlansen
Op�oneel ophangsysteem in de C-rail



Op�eoneel: muntautomaten

BASIC MPR-M MPR-E

BEDIENINGEN:

• BASIC : - Eenvoudige basisbediening met 3 keuzeprogramma’s: spoelen / wax / shampoo

• MPR-M : - Bediening met 3 keuzeprogramma’s: spoelen / wax /
shampoo- Mechanische muntproever

• MPR-E : - Bediening met 3 keuzeprogramma’s: spoelen / wax /
shampoo- Elektronische muntproever

Wasplaatsinrich�ng met zwenkarmen of haspel


