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1 Veiligheidsaanwijzingen

Markering van aanwijzingen De in dit handboek 
vermelde veilig-

heidsinstructies, 
waarvan het 

niet naleven 
tot gevaar voor personen kan 
leiden, worden door dit gevaren-
symbool speciaal gemarkeerd.

Hier staan 
adviezen of 

instructies, die 
het werk gemak-

kelijker maken en voor een veilig 
bedrijf zorgen.

Voordat u de ho-
gedrukreiniger 
in bedrijf neemt, 
dient u in ieder 
geval deze ge-

bruiksaanwijzing 
door te lezen en hem binnen 
handbereik te bewaren.

Dit symbool vindt u 
bij veiligheidsinstruc-

ties, waarvan het 
niet naleven gevaar 

voor het toestel en 
het functioneren ervan 

kan veroorzaken.

High Pressure Washer - 
SAFETY INSTRUCTIONS
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2.2 Bedieningselementen 1 Spuitpistool
2 Spuitlansoplegdeel
3 Bedieningspaneel
4 Niveaudisplay 

reinigingsmiddeltank
5 Invulinrichting voor 

reinigingsmiddel A
6 Vergrendeling van de 

afdekking
7 Deurvergrendeling
8 Hogedrukslangaansluiting
9 Hoofdschakelaar 
10 Display (temperatuur/codes)
11 Temperatuurregelaar

12 Boilerverwarming in bedrijf
13 Werktemperatuur bereikt
14 Onderhoud door Nilfisk 

service noodzakelijk
15 Pompolie bijvullen
16 Reinigingsmiddeldosering
17 Manometer
18 Gereedheidsdisplay
19 Zwenkwiel met rem
20 Wateraansluiting
21 Reservoir voor 

reinigingsmiddel B1)

22 Handvat voor het openen 
van de afdekking

2 Beschrijving

2.1 Gebruiksdoeleinde Deze hogedrukreiniger werd 
ontwikkeld voor de professio-
nele inzet in 
- de landbouw
- de nijverheid
- de logistieke sector
- de voertuigreiniging
- openbare gebouwen
- de reinigingsindustrie
- de bouwsector
- de levensmiddelenindustrie 

enz.

Hoofdstuk 5 beschrijft het ge-
bruik van een hogedrukreiniger 
voor verschillende reinigingsta-
ken.

Het toestel alleen maar gebrui-
ken zoals in deze gebruiksaan-
wijzing wordt beschreven. Een 
gebruik niet-conform de voor-
schriften kan het toestel of het te 
reinigen oppervlak beschadigen 
of tot zware lichamelijke letsels 
leiden.

Afbeelding: Zie pagina 2 aan de 
voorzijde van deze gebruiksaanwij-
zing.
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3 Vóór de inbedrijfstelling

3.1 Transport/opstelling

A B

3
0
1
0
0
2
3
5
2

1. De veiligste manier om de 
machine te heffen is door 
middel van een vorkheftruck. 
De pijlen op de afbeelding 
markeren de gunstigste inrij-
punten voor de vorktand.

2. Het is ook mogelijk de ma-
chine manueel van de pallet 
op te tillen. Op grond van het 
gewicht dient dit door ten-
minste drie personen te ge-
beuren.

ATTENTIE! 
De machine niet aan de kunst-
stoftanks opheffen daar deze 
van het frame los kunnen raken. 

De beste punten om vast te hou-
den zijn
– aan de handgreep
– aan het frame, tussen de 

voorste wielen en de zwenk-
wielen.

3.2 Rem aanhalen 1. Vóór de eerste inbedrijfstel-
ling het toestel zorgvuldig 
inzake fouten en schade con-
troleren en de vastgestelde 
schade onmiddellijk aan uw 
Nilfisk-dealer meedelen.

2. Het toestel alleen maar in 
een onberispelijke toestand 
in bedrijf stellen.

3. De rem aanhalen.

3.3 Reinigingsmiddeltanks 
vullen

1. Reinigingsmiddeltanks (A) en 
(B) met Nilfisk-reinigingsmid-
delen vullen.

 Vulhoeveelheid: Zie hoofd-
stuk 9.3 Technische gege-
vens.

3.4 Hogedrukslang 
aansluiten

1. De hogedrukslang met de 
snelkoppeling op de hoge-
drukaansluiting van het toe-
stel aansluiten.
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3.5 Waterslang aansluiten 1. De bijgevoegde slangaanslui-
ting op de waterslang monte-
ren.

2. De waterslang vóór de aan-
sluiting op het toestel kort met 
water spoelen opdat zand en 
andere vuilpartikelen niet in het 
toestel kunnen geraken.

3. De waterslang met de snelkop-
peling op de wateraansluiting 
aansluiten.

4. De waterkraan openen.

A

B

C

3.7 Antivriesmiddel 
opvangen

Het leidingsysteem van het toe-
stel is in de fabriek met antivries-
middel gevuld. De het eerst uit-
stromende vloeistof (ca. 3 l) voor 
hergebruik in een vat opvangen.

4 Bediening / Bedrijf

4.1 Spuitlans op 
spuitpistool aansluiten

1. De blauwe snelkoppelings-
greep van het spuitpistool 
naar voren trekken en ver-
grendelen door naar links te 
draaien.

2. De nippel van de spuitlans in 
de snelkoppeling steken en 
de blauwe snelkoppelings-
greep naar rechts draaien.

3. De spuitlans (of ander toe-
behoren) naar voren trekken 
om te garanderen dat deze 
vast met het spuitpistool is 
verbonden.

ATTENTIE!
Steeds vuil van de nippel verwijde-
ren vooraleer de spuitlans met het 
spuipistool wordt verbonden.

AANWIJZING!
Nodige waterhoeveelheid en water-
druk: Zie hoofdstuk 9.3. Technische 
gegevens.
Bij slechte waterkwaliteit (spoelzand 
enz.) bevelen wij aan dat een wa-
terfijnfilter in de watertoevoer wordt 
gemonteerd.

Voor het aansluiten van het toestel 
een met weefsel versterkte water-
slang met een nominale breedte 
van tenminste 3/4” (19 mm) gebrui-
ken.

3.6 Elektrische aansluiting VOORZICHTIG!
Het toestel alleen maar op een 
elektrische installatie aanslui-
ten, die aan de voorschriften 
voldoet.

1. Op de veiligheidsinstructies 
in hoofdstuk 1 letten.

2. De toestelstekker in het stop-
contact steken.
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4.2 Toestel inschakelen

0
I

M
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1. De hoofdschakelaar in de 
positie  brengen.

De besturingselektronica voert 
een automatische controle door. 
In de display wordt gedurende 
ca. 1 seconde „---“ aangegeven.

  Schijnt.

Koudwaterbedrijf:
2. De keuzeschakelaar voor de 

watertemperatuur (A) hele-
maal naar links tot aan de 
aanslag draaien.

3. De hoofdschakelaar (B) in 
positie brengen .

Warmwaterbedrijf:
2. De watertemperatuur aan de 

keuzeschakelaar (A) instel-
len. 

 De display  knippert tij-
dens het verwarmingsproces. 
Als de ingestelde watertem-
peratuur bereikt is, schijnt de 
display .

3. De hoofdschakelaar (B) in 
positie  brengen.

4. Het spuitpistool ontgrende-
len en activeren.

5. De veiligheidsgrendel ook bij 
korte werkonderbrekingen 
aanbrengen.

Automatische temperatuurrege-
ling
De elektronisch gestuurde meng-
klep regelt de voorgeselecteerde 
werktemperatuur zolang zich vol-
doende warm water in de boiler be-
vindt. Is het water in de boiler niet 
meer warm genoeg wordt de voor-
geselecteerde werktemperatuur on-
derschreden en de display gaat uit.
1. Wacht tot de boiler het water 

opnieuw verwarmd heeft (de 
display  knippert tijdens het 
verwarmingsproces).

of:
2. U kunt met een geringere dan 

de ingestelde werktemperatuur 
verder werken.

Bij continue werkzaamheden stabi-
liseert zich de werktemperatuur bij 
de volgende waarden:

MH 5M E werk-
temperatuur

E 12 34°C

E 24 46°C

De opgesomde waarden betreffen 
een watertoevoertemperatuur van 
12°C. Als warmer water toegevoerd 
wordt (toelaatbaar bij max. 70°C), 
worden hogere waarden bereikt.

AANWIJZING!
20 seconden na het sluiten van de 
spuitpistool wordt het toestel auto-
matisch uitgeschakeld. Het toestel 
kan door het activeren van de spuit-
pistool opnieuw in bedrijf worden 
gesteld.

4.3 Gebruik van 
reinigingsmiddelen

1. Gewenste concentratie van 
het reinigingsmiddel (A) of 
(B) aan de doseerklep instel-
len.

2. Het te reinigen object inspui-
ten.

3. Naargelang van de vervui-
lingsgraad laten inwerken. 
Vervolgens met hogedruk-
straal afspoelen.

ATTENTIE!
De reinigingsmid-
delen mogen niet 
opdrogen. Het te rei-
nigen oppervlak zou 
anders beschadigd 
kunnen worden! 

De procentuele gegevens op de 
afbeelding zijn slechts approxima-
tieve gegevens. Voor speciale toe-
passingen (b.v. desinfectie) moet de 
aangezogen reinigingsmiddelhoe-
veelheid bepaald worden door een 
controle van de uitstroomhoeveel-

heid. Waterdebiet van het toestel: 
Zie hoofdstuk 9.3 Technische Ge-
gevens.
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5.1.2 Reiniginsmiddel en 
schuim aanbrengen 

 

Reinigingsmiddel en schuim dienen op het droge oppervlak te wor-
den gespoten opdat het reinigingsmiddel zonder verdere verdunning 
met het schuim in contact komt. Aan verticale vlakken van beneden 
naar boven te werk gaan om slierten te vermijden als de reinigings-
middeloplossing uitloopt. Enkele minuten laten inwerken alvorens 
met de hogedrukstraal wordt gereinigd. Reinigingsmiddel niet laten 
opdrogen.

5.1.3 Temperatuur Het reinigingseffect wordt bij hogere temperaturen versterkt. Vooral 
vetten en oliën kunnen gemakkelijker en sneller worden losgemaakt. 
Proteïnes kunnen bij temperaturen van 60°C het best worden losge-
maakt, oliën en vetten bij 70°C tot 90°C.

5.1.4 Mechanische inwerking Om sterke lagen vuil los te maken wordt bovendien een mecha-
nische inwerking noodzakelijk. Speciale spuitlansen en (roterende) 
wasborstels bieden het beste effect om de laag vuil los te maken. 

5.1.5 Grote watercapaciteit 
en hoge druk

Grote watercapaciteit en hoge druk Hoge druk is niet altijd de beste 
oplossing en te hoge druk kan oppervlakken beschadigen. Het reini-
gingseffect hangt eveneens van de watercapaciteit af. Een druk van 
100 bar is voor de voertuigreiniging voldoende (gecombineerd met 
warm water). Door een grotere watercapaciteit is het mogelijk het 
losgemaakte vuil af te spoelen en weg te transporteren.

5 Toepassingsgebieden en 
arbeidsmethoden

Een efficiënte hogedrukreiniging wordt bereikt door het naleven van 
enkele richtlijnen gecombineerd met uw eigen ervaringen op speci-
ale gebieden. Toebehoren en reinigingsmiddelen kunnen het reini-
gingseffect versterken als ze correct worden gebruikt. Hierna volgen 
enkele principiële instructies.

5.1.1 Inweken Verkorste en dikke lagen vuil kunnen worden losgemaakt of losge-
weekt als deze een tijdje worden ingeweekt. Een ideale methode 
vooral in de landbouwsector – b.v. in varkensstallen. Het beste effect 
wordt bereikt door het gebruik van schuimreinigers en alkalische rei-
nigers. Het oppervlak met de reinigingsmiddel-oplossing insproeien 
en 30 minuten laten inwerken. Daarna kan er wezenlijk sneller met 
de hogedrukstraal worden gereinigd.

5.1 Algemene 
aanmerkingen
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5.2  Typische toepassingen
5.2.1 Landbouwsector

Toepassing Toebehoren Methode

Stallen
Varkenskooi

Reiniging van 
wanden, vloeren, 
inrichting

Desinfectie

Schuiminjector
Schuimlans
Powerspeed
Floor Cleaner

Reiniginsmiddelen
Universal
Alkafoam

Desinfectie 
DES 3000

1. Inweken – schuim op alle oppervlakken aanbrengen 
(van beneden naar boven) en 30 minuten laten in-
werken.

2. Vuil met hogedruk en eventueel passend toebehoren 
verwijderen. Aan verticale vlakken opnieuw van be-
neden naar boven te werk gaan.

3. Voor het transport van grote hoeveelheden vuil op 
maximaal watervolume instellen.

4. Slechts aanbevolen desinfectiemiddelen gebruiken 
om de hygiëne te garanderen. 

 Desinfectiemiddelen alleen maar aanbrengen nadat 
het vuil volledig werd verwijderd.

Wagenpark
Tractor, ploeg enz. 

Standaardlans
Reinigingsmiddelen-
injector
Powerspeed lans
Gebogen lans en 
ondervloerreiniger
Borstels

1. Reinigingsmiddel op het oppervlak aanbrengen om 
het vuil los te maken. Van beneden naar boven te 
werk gaan.

2. Met de hogedrukstraal afspoelen. Opnieuw van be-
neden naar boven te werk gaan. Gebruik toebehoren 
om moeilijk toegankelijke plaatsen te reinigen.

3. Reinig gevoelige delen zoals motoren en rubber met 
lage druk om beschadigingen te vermijden.

5.2.2 Voertuigen

Toepassing Toebehoren Methode

Voertuig-
oppervlakken

Standaardlans
Reinigingsmiddelen-
injector
Powerspeed lans
Gebogen lans en 
ondervloerreiniger
Borstels

Reinigingsmiddelen
Aktive Shampoo
Aktive Foam
Sapphire
Super Plus
Aktive Wax 
Allosil 
RimTop

1. Reinigingsmiddel op het oppervlak aanbrengen om 
het vuil los te maken. Van beneden naar boven te 
werk gaan. Om insectenresten te verwijderen vooraf 
met b.v. Allosil insproeien, dan met lage druk afspoe-
len en het volledige voertuig onder toevoeging van 
reinigingsmiddelen reinigen. Reinigingsmiddelen 
gedurende ongeveer 5 minuten laten inwerken. Me-
talen oppervlakken kunnen met VelgenTop worden 
gereinigd.

2. Met de hogedrukstraal afspoelen. Opnieuw van be-
neden naar boven te werk gaan. Toebehoren gebrui-
ken om moeilijk toegankelijke plaatsen te reinigen. 
Borstels gebruiken. Korte spuitlansen zijn voor de 
reiniging van motoren en wielkasten. Gebogen spuit-
lansen of ondervloerreinigers gebruiken.

3. Gevoelige delen zoals motoren en rubber met lage 
druk reinigen om beschadigingen te vermijden.

4. Met de hogedrukreiniger vloeibare was aanbrengen 
om het ontstaan van nieuw vuil te verminderen.
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6 Na de arbeid
6.1 Toestel uitschakelen 1. De hoofdschakelaar uitscha-

kelen, de schakelaar in de 
positie “OFF”.

2. De waterkraan sluiten.
3. De spuitpistool activeren tot 

het toestel drukloos is.
4. De veiligheidsgrendel aan de 

spuitpistool inleggen.

0
I

M

6.2 Toevoerleidingen 
losmaken

1. De waterkraan sluiten.
2. De waterslang van het toe-

stel losmaken.
3. Om ongevallen te vermijden 

dienen het netsnoer en de 

6.3 Bewaring 
(vorstbestendige 
opslag)

1. Het toestel in een droge, 
vorstbestendige ruimte plaat-
sen. 

hogedrukslang steeds zorg-
vuldig opgerold te worden.

4. De sproeibuis en het toebe-
horen in de houders leggen.

5.2.3 Bouwsector en industrie

Dit zijn slechts enkele toepassingsvoorbeelden. Elke reinigingstaak is verschillend. 
Contacteer a.u.b. uw Nilfisk handelaar inzake de beste oplossing voor uw reinigingstaak.

Toepassing Toebehoren Methode

Oppervlakken

Metalen 
voorwerpen

Schuiminjector
Standaardlans
Gebogen lans
Tankreinigingskop

Reinigingsmiddel
Intensive
J25 Multi
Combi Aktive
Alkafoam 

Desinfectie
DES 3000 

1. Een dikke laag schuim op het droge oppervlak aan-
brengen. Aan verticale vlakken van beneden naar 
boven te werk gaan. Schuim gedurende ongeveer 
30 minuten laten inwerken voor een optimaal effect.

2. Met de hogedrukstraal afspoelen. Het passende toe-
behoren gebruiken. Hoge druk gebruiken om het vuil 
los te maken. Lage druk en hoge waterhoeveelheid 
gebruiken om het vuil af te voeren.

3. Desinfectiemiddel alleen maar na de volledige ver-
wijdering van het vuil aanbrengen.

Sterk vuil, b.v in slachthuizen, kan met grote waterhoe-
veelheid afgevoerd worden.
Tankreinigingskoppen dienen voor de reiniging van va-
ten, kuipen, mengtanks enz. 
Tankreinigingskoppen worden hydraulisch of elektrisch 
aangedreven en maken een automatische reiniging 
zonder voortdurende controle mogelijk.

Verroeste, 
beschadigde 
oppervlakken vóór 
de behandeling

Natstraalset 1. Natstraalinrichting met de hogedrukreiniger verbin-
den en zuigslang in het zandreservoir steken.

2. Tijdens het werk veiligheidsbril en –kleding dragen.
3. Met het zand/water-mengsel kan men roest en lak 

verwijderen.
4. Na het zandstralen de oppervlakken behandelen te-

gen roest (metaal) en rotting (hout)
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7 Onderhoud

7.1 Onderhoudsschema

7.2 Onder houds -
werkzaamheden

7.2.1 Waterfilter reinigen

In de watertoevoer zijn twee ze-
ven gemonteerd die grotere vuil-
partikelen tegenhouden, opdat 
deze niet in de hogedrukpomp 
geraken.

1. De koppeling afschroeven.
2. De filter met een werktuig 

demonteren en reinigen.

3. De filter in de hogedrukpom-
pingang reinigen.

Wekelijks
Na de eerste 50 

bedrijfsuren

Alle 6 maanden 
of alle 500 

bedrijfsuren

Indien 
nodig

7.2.1 Waterfilter reinigen

7.2.2 Pompoliecontrole

7.2.3 Pompolieverversing

7.2.2 Pompoliecontrole 1. De kleurschakering van de 
pompolie controleren.

 Bij grijze of witte kleurscha-
kering van de pompolie de 
olie verversen zoals in hoofd-
stuk 7.2.3 wordt beschreven.

2. Indien nodig de pompolie bij 
koude machine bijvullen.

 Oliesoort: Zie hoofdstuk 9.3 
“Technische gegevens”.
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7.2.3 Pompolieverversing 1. De olieaftapstop (A) aan de 
onderzijde van het pomphuis 
openen, de uitstromende olie 
in een geschikt reservoir op-
vangen en volgens de voor-
schriften verwijderen.

2. De afdichting controleren en 
de schroef opnieuw aanbren-
gen.

3. Met olie vullen en de olievul-
stop sluiten.

 Oliesoort en oliehoeveelheid: 
Zie hoofdstuk “9.3 Techni-
sche gegevens”.

A

Melding 
aan de 
display

Oorzaak Eliminatie

HopHop > Motor oververhit • Hoofdschakelaar in positie “OFF” 
brengen, het toestel laten afkoelen

• Eventueel fase-uitval; elektrische 
aansluiting laten controleren

HOSHOS > Boiler oververwamd Het toestel laten afkoelen. Indien de 
fout vaak optreedt de Nilfisk service 
contacteren, koudwaterbedrijf mogelijk.

LEALEA > Lekkage • Hoofdschakelaar in de positie “OFF” 
brengen, dan opnieuw starten.

> Spuitpistool ondicht • Spuitpistool controleren

> Hogedrukslang, 
hogedrukschroefverbinding of 
buisleiding ondicht

• Schroefverbindingen vaster 
aandraaien, hogedrukslang of 
buisleiding vervangen

> Reinigingsmiddeltank leeg • De reinigingsmiddeltank opvullen of 
de doseerklep in de positie „OFF“ 
brengen.

> Filter in de watertoevoer vuil • Filter reinigen (Zie hoofdstuk 7.2.1)

> Hogedrukpomp zuigt lucht • Ondichtheden elimineren

LLHLLH > Geen water in de boiler • Watertoevoer controleren

LLPLLP > Waterkraan gesloten of watertoevoer 
te gering

• Eisen: Zie hoofdstuk 9.3 “Technische 
gegevens”

POL POL > Pompoliestand te gering • Pompolie bijvullen (Zie hoofdstuk 7.2.2)

S1C, S2C, S1C, S2C, 
S10, S20S10, S20

> Temperatursensor defect De Nilfisk service informeren
Koudwaterbedrijf mogelijk

UPCUPC > Microprocessor fout De Nilfisk service informeren

8 Eliminatie van storingen

8.1 Meldingen aan de display
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8.2 Meldingen aan het bedieningspaneel

8.3 Nog meer storingen

Melding aa n het 
bedieningspaneel

Oorzaak Eliminatie

 Knippert > Zie LLP • Zie LLP

 Knippert > De boiler verwarmt • normaal bedrijf 

 Schijnt > De gekozen 
watertemperatuur is bereikt

• normaal bedrijf 

 Knippert > Service-interval: Service in 
20 uren noodzakelijk

De Nilfisk service 
informeren

 Schijnt > Service-interval afgelopen De Nilfisk service 
informeren

 Schijnt > Pompolie minimum • Pompolie bijvullen

Storing Oorzaak Eliminatie

  Schijnt niet > Netstekker niet ingestoken • Stekker in het stopcontact steken

• Voldoende zekering controleren (Zie 
hoofdstuk 9.3 Technische gegevens).

Druk te laag > Hogedruksproeier 
versleten

• Hogedruksproeier vervangen

> Reinigingsmiddeltank leeg • De reinigingsmiddeltank opvullen of de 
doseerklep in de positie „OFF“ brengen.

Reinigingsmiddelen 
blijven uit

> Reinigingsmiddelreservoir 
leeg

• Reinigingsmiddelreservoir opvullen

> Reinigingsmiddelreservoir 
dichtgeslibt

• Reinigingsmiddelreservoir reinigen

> Zuigklep aan de 
reinigingsmiddel-
aanzuigslang vervuild

• Zuigklep demonteren en reinigen

9 Allerlei
9.1 Toestel ter recycling 

afgeven
Het uitgediende toestel onmid-
dellijk onbruikbaar maken.
1. De netstekker uittrekken en 

de aansluitkabel doorknip-
pen.

Gooi elektrische toestellen 
nooit in het huisvuil! 

Overeenkomstig de Europese 
Richtlijn 2012/19/EG inzake 
Elektrische en Elektronische 
Uitgediende Toestellen moeten 
uitgediende elektrische toestel-
len separaat verzameld en voor 
recycling ter beschikking ge-
steld worden.
Neem bij vragen s.v.p. contact op 
met uw gemeenteadministratie 
of uw dichtsbijzijnde leverancier.

9.2 Garantie Voor garantie en vrijwaring gel-
den onze algemene handels-
voorwaarden. Veranderingen in 

het kader van technische ver-
nieuwingen voorbehouden.
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9.3 Technische gegevens

9.4 EG-Verklaring van overeenstemming
Wij,
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Verklaart hierbij dat het product:
HPW - Professional - Mobile
Beschrijving: 400/3/50, IPX5
Type MH 5M E

Voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-79:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000
EN 50581:2012

Op grond van de bepalingen in:
Machinerichtlijn 2006/42/EC
EMC Richtlijn 2004/108/EC 
RoHS-Richtlijn 2011/65/EC 
Geluidsemissierichtlijn 2000/14/EC - Conformiteitsbeoordeling conform Bijlage V.
 
- Geluidsdrukniveau [dB]: 83-93   
- Gegarandeerd geluidsvermogenniveau [dB]: 86-94

Hadsund 02-10-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D

MH
5M-150/750 E12 5M-150/750 E24

Spanning 400 V         / 3~/ 50Hz EU EU
Zekering A 25 50
Elektrische aansluitwaarde kW 16 28
Verwarmingsvermogen kW 12 24
Werkdruk bar/MPa 150/15
Toegelaten Druk bar/MPa 250/25
Debiet (max) l/h 750
Debiet QIEC l/h 720
Max. temperatuur °C 80
Max. toevoertemperatuur °C 70
Max. watertoevoerdruk bar/MPa 10/1
Afmetingen Afmetingen LxBxH mm 1150 x 702 x 987
Gewicht kg 131,5 134,5
Geluidsdrukniveau op 1m afstand 
EN 60704-1

dB(A) 70,4

Geluidsvermogensniveau LWA dB(A) 85,4
Hand-arm-vibratie m/s² <2,5
Reactiekrachten N 36
Boiler l 74
Reinigingsmiddeltank l 35 / 10
Olievulhoeveelheid hogedrukpomp l 1,0
Ölsorte SAE 15W-40
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