Hogedruktrailers
Reinigen met voors
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Complete productlijn
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Familiebedrijf

✔

Eigen productontwikkeling

n Tijdbesparing door geavanceerde Kokend Heetwater Techniek©
n Chemievrije verwijdering van graffiti, verf, kauwgom, etc.
n Lange inzetbaarheid door grote watertank
n Lage kosten per m2 door energiezuinige componenten
n Verantwoorde reiniging door kennis en opleiding

www.waterkracht.nl

Voordelen van Waterkracht
Bedieningsgemak

Industriële pomp

Anti-kalk voorziening

Elektronische besturing

n Overzichtelijk touchscreen
n Eenvoudige bediening
n 	Ook te bedienen met
werkhandschoenen

n Voorkomt kalkophoping
n 	Verlengt de levensduur
van de spiraal

Brandstofbesparing
n 	Voorzien van
warmtewisselaar
n 	Brandstofbesparing van 2 tot
4 liter per uur
n Tweetraps boiler

n Industriële 3-plunjer pomp
n Lange levensduur
n Onderhoudsvriendelijk

n
n
n
n
n
n

Bedrijfszeker
Industriële componenten
Instelbare werkdruk
Elektronische toerenregeling
Controle vloeistof niveaus
Historie van storingsmeldingen

Waterreservoir
n
n
n
n

Geïntegreerde watertank
750 of 1100 liter
Voorzien van watertoevoerfilter
Vullen via GEKA koppeling

Ecoboiler

KHT©

Kubota motor

Trailer

n De schoonste boiler in haar soort
n 	CO uitstoot van < 60 PPM
n 	Voldoet aan Duitse
Bimsch norm
n Tweetraps brandstof injectie

n 	Betrouwbare industriële
Kubota motor
n 	Voldoet aan de huidige
emissiestandaard
n Geluidsarm

n Kokend Heetwater Techniek©
n Gepatenteerde techniek
n Zeer constante temperatuur
n 	Effectiever dan
warm water / stoom

n Polyester opbouw
n Waterdichte bodem
n 	Duurzame
opbouwcomponenten
n Nederlands fabricaat
n Lange levensduur
n RVS / kunststof hang- en sluitwerk

Opties en Accessoires
Toebehorenset

Haspelset

Afstandsbediening

Imperiaal

Fingertip hogedrukpistool met
snelkoppelingen, RVS spuitlans
800 mm, 25 meter hogedrukslang,
spuitlanshouder en pistoolhouder.

n
n
n
n
n

Machine aan/uit
Brander aan/uit
Temperatuur lager/hoger
Werkdruk lager/hoger
Reikwijdte ca. 80 meter

Handbediende of zelfoprollende
haspelset met hogedrukhaspel
en watertoevoer haspel voorzien
van 25 meter tricoflex
toevoerslang.

Aluminium imperiaal met ladderrol.
Maximale last 60 Kg. Voor het
vervoeren van extra toebehoren
zoals ladders, telescooplansen ect.

SIR-uitvoering

Vonkenvanger

Bus inbouw

Waterkracht academy

Uitvoering en certificering van
de hogedrukinstallatie conform
de richtlijnen van de Stichting
Industriële Reiniging (SIR).

De hogedrukinstallatie kan
geheel in uw bedrijfsbus worden
ingebouwd naar uw wensen.

Gepersonaliseerde trailer

Vonkenvanger voor zowel
brander- als motoruitlaat; Ook
gecertificeerde uitvoering mogelijk.

Om uw personeel vertrouwd te
maken met de techniek biedt
Waterkracht u een cursus met
certificaat waarin zowel de basisals veiligheids- begrippen van de
hogedruktechniek opgenomen zijn.

De hogedruktrailer is leverbaar in meerdere RAL kleuren. Laat uw trailer perfect aansluiten bij uw huisstijl en beletter deze naar eigen wens.

Trailermodellen
Hudson

n Enkelassige trailer
n Standaard watertank 750 liter
n Polyester bovenbouw
n Waterdicht gesealde bodem
n 	Gescheiden motor- en
bedieningscompartimenten

Colorado

n Tandem trailer
n Extra grote watertank 1100 liter
n Polyester bovenbouw
n Waterdicht gesealde bodem
n 	Gescheiden motor- en
bedieningscompartimenten

Specificaties

		
Hudson 315
Werkdruk
bar
280
Opbrengst
l/m
15
Brandstoftank
liter
80
Watertank
liter
750
Ledig gewicht
Kg
860
Vol gewicht
Kg
1500
Kentekengewicht
Kg
1800*
Vermogen
Pk
14

Hudson 350

Colorado 315

Colorado 350

Colorado 518

Colorado 530

350
17
80
750
870
1500
1800*
19

280
15
80
1100
985
2035
2000
14

350
17
80
1100
1075
2125
2000
19

500
18
80
1100
1460
2470
2000
28

500
30
190
300
1600
2250
2000
42,6

* optioneel 1500

Demonstratie op locatie

heeft u nog vragen over de werking van de hogedruktrailer, onze adviseurs staan voor u klaar. Waterkracht komt graag naar u toe om de
hogedruktrailers in uw werkomgeving te demonstreren.

Waterkracht B.V. – Markenweg 1 – 7051 HS – Varsseveld – info@waterkracht.nl – 0315-258181

Kokend Heetwater Techniek©
Water- en tijdbesparing

Energievolle - kokende - waterdruppels botsten met een traploze te doseren kracht tegen de vervuiling. Waterdruppels exploderen en er vindt
diepte reiniging plaats door het thermo shock effect. Deze gepatenteerde KHT© wordt standaard geleverd op alle Waterkracht hogedruktrailers.
Bekijk de resultaten van deze proef op: www.waterkracht.nl/kht-test

				
Methode		
Warmwater
Werkdruk
bar
180		
Wateropbrengst
l/m
9,15		
Temperatuur aan de nozzle
°C
80		
Totale tijd test (0,25 m2)
minuten
2,56 ✗
Tijd per 1 m2
minuten
11,44 ✗
Waterverbruik per m2
liter
108,58 ✗
Energieverbruik per m2
Kw
8,84 ✗
Brandstofverbruik per m2
liter
0,89 ✗

Kokend Heetwater Techniek©
180		
9,15		
102		
0,59 ✓
3,56 ✓
36,6 ✓
4 ✓
0,4 ✓

(hogedruk) Stoom
180
6,06		
150		
5,36 ✗
22,24 ✗
135,1 ✗
21,97 ✗
2,19 ✗

Bij bovenstaande proef zijn de methodes uitvoerig getest op een oppervlakte van 0,5 x 0,5 meter (0,25 m2). De verf heeft 4 weken
gedroogd alvorens de proef is uitgevoerd. Met de Kokend Heetwater Techniek bespaard u 60 tot 80% tijd, 60 tot 80% water en 50 tot
80% brandstof.

Waterkracht Academy
Bij aanschaf van een Waterkracht trailer kan de cursus “bewust en verantwoord omgaan met de machine en techniek” gegeven worden
om u en uw personeel vertrouwd te maken met dit thema. De cursus sluit aan bij de richtlijnen die de Arbo en de SIR op dit gebied
hanteert. Na deelname ontvangen de deelnemers en het bedrijf een persoonlijk certificaat.

Investeer in techniek
Leasen of kopen?

Financial Lease zorgt ervoor dat u als ondernemer een nieuwe hogedruktrailer kan aanschaffen voor de
onderneming, zonder hier direct een grote investering voor te hoeven doen. De gehele aanschafwaarde van
de trailer (exclusief BTW) wordt gefinancierd en door middel van lage maandelijkse kosten afbetaald.
U als ondernemer bent direct economisch eigenaar, de trailer blijft gedurende de leasetermijn juridisch
eigendom van de leasemaatschappij. Nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan, bent u officieel
eigenaar van de hogedruktrailer.
De voordelen van Financial lease:
n Vast maandelijks bedrag
n Geen directe grote investering
n Financial lease, variabele looptijd
n Goedkoper dan huur van een hogedruktrailer
n Laagdrempelig, geen administratieve rompslomp
n Na afloop leasecontract bent u eigenaar van de hogedruktrailer

Professionele service

Waterkracht beschikt over een eigen servicedienst en meerdere servicesteunpunten in Nederland. Is uw
hogedruktrailer aan reparatie of onderhoud toe? Wij halen uw hogedrukreiniger op en brengen deze na
reparatie of onderhoud ook weer bij u thuis (alleen in Nederland).

Onderhoud

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract voor uw hogedruktrailer maakt u vooraf kenbaar hoe vaak u
service wenst. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit komt dit in de praktijk neer op minimaal één keer per
jaar of om de 500 draaiuren. Desgewenst geven wij u advies hoe vaak service raadzaam is voor de specifiek
bij u geldende werkomstandigheden.
De voordelen van regulier onderhoud:
n Verlengd de levensduur
n Verhoogd de restwaarde
n Verlenging van de garantietermijn tot 2 jaar

Onderdelen bestellen

Stilstand kost geld. Dat weten wij bij Waterkracht maar al te goed. Daarom houden wij voor u alle
onderdelen op voorraad om u zo snel mogelijk weer aan het werk te hebben. Vòòr 16.00 uur besteld is
dezelfde dag nog verstuurd. Kijk op www.waterkracht.nl

