
Reinig en ontstop grondig met 
de hogedrukoplossingen 
van Virax! 

Het professionele duo voor ontstopping en reiniging met hoge druk.



Een verstopping van vet of zand?  
Een terrein vol modder? 
Een verstopte dakgoot? 
Een te renoveren gevel? 
Een terras vol mos?

Gebruik de hogedruk- 
reiniger Virax!
Serie-uitrusting: 
Een geheel van professionele kwaliteit:

-  Asynchrone, industriële elektrische eenfasemotoren 
voor een semi-intensief of intensief gebruik.

-  Automatische stopfunctie om de motor te ontlasten 
en het elektriciteitsverbruik te beperken.

-  Motorafdekking geïnjecteerd met vormvaste en 
schokbestendige PE.

-  Wielen met grote diameter en gegoten wielnaaf om 
alle hindernissen te overwinnen.

-  Verticaal of semi-verticaal ontwerp om plaats te win-
nen en voor extra mobiliteit. 

Werking voor ontstopping: 
 -  Sproeier met 3 terugstralen: houd gewoon de flexi-

bele slang vast, die door de druk vooruitgaat.
 

Werking voor reiniging met hoge druk: 
-  Spuitpistool met draaiende aansluiting tegen het 

opkrullen.
-  Powerlans: verdubbelde kracht bij de reiniging.

Standaardgarantie 2 jaar:
-  3 jaar voor de hogedruk-reinigingspomp 

ref. 293280, d.i. 1 jaar extra.

Reinig snel uw werven, 
gevels of auto met behulp van de hoge-  
en lagedruklansen.

  Reiniger-ontstopper HP Pro   Hogedrukreiniger HP 

1 Reinig grondig  de moeilijkste 
oppervlakken dankzij de powerlans.

  Reiniger-ontstopper HP Pro   Hogedrukreiniger HP 

2        
   

Mobiel en compleet, voor 
een semi-intensief gebruik

REiniGER-ontStoppER  
Hp pRo Ref. 293230

-  Motor 2800 tpm voor een semi-intensief gebruik.
-  Axiale pomp in messing, met inox zuigers, voor  

een maximaal weerstandsvermogen.
-  2 reservoirs voor schoonmaakmiddel, 1,5 l, 

verwijderbaar en afzonderlijk te bedienen.
-  20 m flexibele ontstoppingsslang.
-  Omhulde multistraal-lans voor hoge en lage druk.
-  1 flexibele hogedrukbuis per 12 m op  

haspel, met inklapbare handgreep en rem.
-  Opbergruimte voor accessoires.
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Reinig grondig  de moeilijkste 
oppervlakken dankzij de powerlans.

  Reiniger-ontstopper HP Pro   Hogedrukreiniger HP 

Ontstop in een handomdraai 
verstopte leidingen met de sproeier  
met 3 terugstralen.

  Reiniger-ontstopper HP Pro   Hogedrukreiniger HP 

3 U bereikt alle plaatsen dankzij  
de flexibele ontstoppingsslang  
van 20 m of 40 m

  Reiniger-ontstopper HP Pro   Hogedrukreiniger HP 

4
   

Krachtig en stevig, voor  
een intensief gebruik

HoGEdRuKREiniGER Hp Ref. 293280

-  Motor met lage snelheid 1400 tpm voor een intensief 
gebruik.

-  Radiale pomp met drijfstang en keramische zuigers voor 
een lange levensduur.

-  1 groot reservoir voor schoonmaakmiddel (7,5 l).
-  40 m flexibele ontstoppingsslang op haspel.
-  Lans voor hoge en lage druk met drukregeling.
-  2 flexibele hogedrukslangen (10 m + 15 m)  

en een veiligheidspedaal. 
-  Onderstel in aluminium.

Druk: 150 bar
Doorvoersnelheid: 600 l/u
Vermogen: 3 kW

Druk: 150 bar
Doorvoersnelheid: 660 l/u
Vermogen: 3,2 kW
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Kenmerken

Beschrijving Druk Doorstroomsnelheid Motor Flexibele  
hogedrukslang Ontstoppingsslang

Continue 
gebruiks-

 duur 
per dag

Ref.

Reiniger-ontstopper HP Pro 150 bar 600 l/u 2800 tpm 12 m 20 m 1u 30min 293230

Hogedrukreiniger 150 bar 660 l/u 1400 tpm 10 m + 15 m 40 m 4 uur 293280

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX
J. FIVE N.V. 
Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441
info@ckfive.be

www.virax.com

de twee producten worden standaard geleverd met:
1 spuitpistool met draaiende aansluiting, 1 hoge- en lagedruklans, 1 powerlans, 1 sproeier met 3 terugstralen.
De hogedrukreiniger met ref. 293280 bevat bovendien een veiligheidspedaal.

toebehoren

* Werkt enkel met de telescopische lans ref. 293233.

Beschrijving Functie Voor ref. 
293230

Voor ref. 
293280 Ref.

Telescopische lans Reiniging van gevels tot 5 m X X 293233

Draaggordel voor telescopische lans Helpt bij het hanteren van de lans X X 293234

Gebogen lans voor dakgoten* Reiniging van dakgoten X X 293235

Zuigfilter Filtert het water vanuit een extern reservoir (flexibele leiding van 3 m) - X 293236

Sproeier met 4 stralen 1/8° 3 terugstralen + 1 frontale straal om de stop te behandelen X - 293272

Draaiende sproeier 1/8” Draaiende stralen voor erg vuile leidingen, vol mos,... X - 293273

Sproeier met 4 stralen 1/4° 3 terugstralen + 1 frontale straal om de stop te behandelen - X 293277

Draaiende sproeier 1/4” Draaiende stralen voor erg vuile leidingen, vol mos,... - X 293278

Telescopische lans
Draaggordel voor  
telescopische lans

Gebogen spuit 
dakgoot Zuigfilter

Sproeier met  
4 stralen

Draaiende sproeier


