
Een generatie van 
koudwaterhogedrukreinigers 

MC 5M, 6P & 7P



Voor optimaal en eenvoudig gebruik

Transport - ingeklapte handgreep Verticale stand om te tillenAlle 3 standen

De handgreep kan worden ingeklapt om bij transport en opslag van de unit ruimte te besparen. Tevens kan de hand-
greep in een centrale positie worden geplaatst voor een optimale balans bij gebruik van een hijsstrop aan een hijskraan.



MC 5M, 6P & 7P

• Praktisch en eenvoudig: de MC 5M, 6P & 7P lijn is intu-
itief en gemakkelijk in het gebruik en bespaart u tijd bij 
de installatie, voorbereiding of training. Tijd besparen is 
geld besparen.

• Ergonomie en bediening: verlaging van inspanningen is 
een essentieel voordeel. De hogedrukuitrusting is minder 
vermoeiend en snel in het gebruik. Transport en opslag 
zijn geoptimaliseerd om tijd en ruimte te besparen.

• Robuust en duurzaam: Industriële standaarden en 
materiaalkwaliteit houden in dat de MC 5M, 6P & 
7P producten uitstekend geschikt zijn voor langdurig 
gebruik onder de zwaarste omstandigheden en dat zij 
kosteneffectieve partners voor uw schoonmaaktaken 
zullen zijn die lang meegaan.

De MC-lijn is gemakkelijk hanteerbaar en heeft 
makkelijk vindbare punten waaraan de machi-
nes opgetild kunnen worden, wat het minder 
belastend maakt om ze in een voertuig te tillen. 

De inklapbare handgreep reduceert de benodigde 
opslag- en transportruimte in een werkplaats of 
voertuig. De verticale positie van de handgreep biedt 
een optimale balans bij het hijsen met een kraan.

De grote, brede achterwielen bieden een uitstekende bodemvrijheid en een uitstekende mobiliteit 
en wendbaarheid, zelfs op een ruwe ondergrond. Het zwenkwiel voor biedt bovendien optimale 
hanteerbaarheid op een gladde ondergrond.

TRANSPORT

De generatie van industriële koudwaterhogedrukreinigers MC 5M, 6P & 7P werd ontwikkeld om te 
voldoen aan de eisen die u stelt aan sommige van de meest veeleisende en zwaarste toepassingen 
- en om uw verwachtingen zelfs te overtreffen. Optimalisatie en de verlaging van de totale schoon-
maakkosten is de doelstelling waarop het onderzoek voor deze productenlijn gericht was:

Deze generatie geeft een volledig 
nieuwe betekenis aan het concept  
van de koudwaterhogedrukreiniger



Opslag
De MC 5M, 6P & 7P zijn zorgvuldig geconstrueerd met uitste-
kende opbergmogelijkheden voor de standaard accessoires 

Het snoer kan moeiteloos rond de opberghaken worden 
gewikkeld. De onderste kabelhaak is draaibaar om het snoer 
snel te kunnen afwikkelen.

De robuuste optionele slanghaspel maakt het opbergen van 
de slang eenvoudig en beschermt de slang bovendien tegen 
beschadiging.

Er is opbergruimte voor twee lansen in de lanshouders die 
voldoende grip op de lansen hebben om te voorkomen dat  
ze eruit vallen tijdens het transport.

Zodra de accessoires aan en in de machine opgeborgen zijn, 
neemt deze minder ruimte in beslag en laat deze zich gemak-
kelijk opbergen.

Niet in de laatste plaats reduceert ook de inklapbare trans-
portgreep de ruimte die nodig is om de MC 5M, 6P & 7P 
productenlijn op te bergen.

Robuustheid en duurzaamheid
De MC 5M, 6P & 7P zijn uitgerust met een stalen 30mm 
frame dat het product robuustheid en sterkte geeft. Robuust 
en gemakkelijk manoeuvreerbaar. De zwenkwielen verhogen 
de wendbaarheid nog verder. De voorzijde van de MC wordt 
beschermd door een robuuste kunststof bumper.



MC 5M, 6P & 7P

Wij bieden u oplossingen

Toepassing van schoonmaakmiddelen
De MC 5M, 6P & 7P (met uitzonderingen)  
zijn voorzien van een 2-weg aanzuigklep voor 
schoonmaakmiddelen, zodat de gebruiker kan 
kiezen uit twee verschillende schoonmaakmidde-
len, afhankelijk van de actuele toepassingssitua-
tie. Op deze manier kunnen twee verschillende 
reinigingstaken eenvoudig worden opgelost 
zonder dat het nodig is om terug te keren naar 
de voorbereidingslocatie om het reinigingsmid-
del te vervangen. 

De 2 x 2,5 l tanks zijn eenvoudig afneembaar 
voor het legen en vullen. Het is ook gemakkelijk 
te zien hoeveel schoonmaakmiddel er nog in elke 
tank aanwezig is, zodat de gebruiker voldoende 
schoonmaakmiddel kan bijvullen voordat hij naar 
de werkplek vertrekt. 

Optimaal service- en onderhoudsconcept
Alle hogedrukreinigers hebben een bepaalde mate van 
onderhoud nodig. Het serviceconcept van de MC 5M, 6P 
& 7P productenlijn is gericht op de vermindering van de 
benodigde tijd voor onderhoud - en daarmee op verlaging 
van de kosten. 

Het oliepeil van de pomp is aan de buitenkant van de  
machine goed zichtbaar - de gebruiker kan voor gebruik 
zien of de pomp voldoende olie bevat.

Bovendien zijn de MC 6P & 7P-modellen voorzien van een 
beveiliging tegen te laag oliepeil die de hogedrukreiniger 
uitschakelt als het oliepeil te laag is - daarmee wordt de 
levensduur verlengd. Het is ook mogelijk om de MC 5M 
op te waarderen met een dergelijke oliepeilbeveiliging.

Toegankelijkheid 
Het voorste behuizingdeel van de 
MC-lijn kan snel en eenvoudig wor-
den gekanteld en verwijderd voor 
directe toegang tot de motorpomp- 
eenheid, waardoor de onderhoudstijd 
en -kosten worden verminderd.



Stevige kunststof bumper. 
De voorzijde van de MC-lijn wordt beschermd 
door een robuuste kunststof bumper. 

Reinigingsmiddelentank 
De MC-lijn bevat ruimte voor 2 x 2,5 l 
verwijderbare reinigingsmiddelentanks met 
de mogelijkheid om het niveau van het 
schoonmaakmiddel in de tanks af te lezen.

Reinigingsmiddeldosering 
Het doseersysteem op de MC-lijn is praktisch in 
gebruik dankzij de grote en duidelijk zichtbaar 
geplaatste knop. Het doseersysteem biedt ook 
de mogelijkheid om 2 verschillende reinigings-
middelen te gebruiken voor verschillende 
schoonmaaktaken.



MC 5M, 6P & 7P

Slanghaspel of haak 
voor opslag van 
hogedrukslang

Robuust en massief 
30 mm stalen frame

Alle bedieningsele-
menten op één plek 
- gemakkelijk in het 
gebruik

OIiepeilglas aan 
buitenzijde

Waterhoeveelheid 
regeling bij pompkop

Waterinlaat- en 
uitlaat op één plek 
- gemakkelijk in 
het gebruik

Hefpunt voor hand-
matig optillen

2 x reinigingsmiddelsysteem 
met twee tanks en 2-weg klep

Inklapbare transporthandgreep 
gebruikt minder ruimte voor 
opslag en transport. Transport, 
hijsen, ingeklapt voor opslag

Kabelhaak met draaibare haak 
voor eenvoudige afwikkeling 
van het snoer

Grote, brede achterwielen met 
voldoende bodemvrijheid voor 
optimale manoeuvreerbaarheid

Zwenkwiel met rem voor 
optimale beweging over gladde 
oppervlakken 

Op het achterste gedeelte - op-
bergruimte voor kleine artikelen

Ergonomisch, duurzaam en eenvoudig - 
overzicht van de kenmerken



TECHNISCHE SPECIFICATIES
Omschrijving MC 5M-180/840 MC 5M-180/840 XT MC 5M-200/1000 MC 5M-200/1000 XT MC 5M-200/1050

Artikelnummer 107146705 107146708 107146727 107146728 107146711

Pumpdruk (bar/MPa) 180/18 180/18 200/20 200/20 200/20

Reinigingsimpact (kg/kracht) 4,1 4,1 5,3 5,3 5.6

Waterflow Qmax/Qiec (l/h) 840/760 840/760 1000/940 1000/940 1050/960

Max. inlaattemperatuur (°C) 60 60 60 60 60

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450 1450

Afmetingen L x B x H (mm) 735 x 570 x 1020 890 x 570 x 1020 735 x 570 x 1020 890 x 570 x 1020 735 x 570 x 1020

Gewicht (kg) 66 72 71 76 73

Stroomverbruik (kW) 4.8 4.8 6.1 6.1 6.1

Voltage/fase/frequentie/stroom (V/~/HZ/A) 400/3/50/8.5 400/3/50/8.5 400/3/50/11.4 400/3/50/11.4 400/3/50/11.4

Snoer (m) 5 5 5 5 5

Aanzuighoogte (m) 1 1 1 1 1

Afmetingen nozzle 0400 0400 0500 0500 0500

Kenmerken:  

Plunjers / aantal plunjers Keramisch / 3 Keramisch / 3 Keramisch / 3 Keramisch / 3 Keramisch / 3

Automatische start/stop  •  •  •  •  •

Extra slang en roterende lans  •  •

Reinigingsmiddelentank (l) 1 x 2.5 

Rubberen voet  •  •  •  •

Zwenkwiel met rem  •

Slanghaspel  •  •

Standaarduitrusting:  

HD-slang (DN6) 301002275 [10 m] 101117763 [15 m] 301002275 [10 m] 101117763 [15 m]

HD-slang (DN8) 101405770 [10 m]

Ergo 2000 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo-koppeling 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496

Waterinlaatkoppeling 61369 61369 61369 61369 61369

Slanghaspel 106403143 106403143

FlexoPower Plus-lans zonder HD-nozzle 106402280 106402280 106402280 106402280

Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle 106403010

TurboHammer Plus-lance met HD-nozzle 106403002 106403003

Tornado Plus-nozzle 101119738 101119738 101119741 101119741 101119741

U kunt altijd op uw MC 5M vertrouwen

De MC 5M is uitgerust met de NA5 tuimelschijfpomp. Drie keramische plunjers en een versterkte 
messing pompkop voor gebruik tot 4-5 uur per dag. De motorpompeenheid is ontworpen voor 
intensiever gebruik met 1450 tpm, waardoor een laag geluidsniveau wordt bereikt. Verkrijgbaar  
als druk- of flowgeregelde versie. 
PA - Drukgeactiveerd systeem. Zelfaanzuigende uitvoering mogelijk.
FA - Flowgeregeld systeem. Geen zelfaanzuiging mogelijk (alleen mogelijk in handbediening (M)).

Basismodel - MC 5M-180/840 & MC 5M-200/1000
Voor klanten die dezelfde mate van robuustheid, kwaliteit en gebruiksgemak wensen, maar geen 
extra functies nodig hebben. Zie de kenmerken onder Technische specificaties.



MC 5M, 6P & 7P

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Omschrijving MC 5M-200/1050 MC 5M-200/1050 XT MC 5M-220/1130 MC 5M-220/1130 FA MC 5M-220/1130 XT

Artikelnummer 107146714 107146716 107146718 107146721 107146722

Pumpdruk (bar/MPa) 200/20 200/20 220/22 220/22 220/22

Reinigingsimpact (kg/kracht) 5.6 5.6 6,2 6,2 6,2

Waterflow Qmax/Qiec (l/h) 1050/960 1050/960 1130/1040 1130/1040 1130/1040

Max. inlaattemperatuur (°C) 60 60 60 60 60

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450 1450

Afmetingen L x B x H (mm) 735 x 570 x 1020 890 x 570 x 1020 735 x 570 x 1020 735 x 570 x 1020 890 x 570 x 1020

Gewicht (kg) 73 78 78 79 85

Stroomverbruik (kW) 6.1 6.1 7.4 7.4 7.4

Voltage/fase/frequentie/stroom (V/~/HZ/A) 400/3/50/11.4 400/3/50/11.4 400/3/50/13.3 400/3/50/13.3 400/3/50/13.3

Snoer (m) 5 5 5 5 5

Aanzuighoogte (m) 1 1 1 1 1

Afmetingen nozzle 0500 0500 0530 0530 0530

Kenmerken:    

Plunjers / aantal plunjers Keramisch / 3 Keramisch / 3 Keramisch / 3 Keramisch / 3 Keramisch / 3

Automatische start/stop  •  •  •  •  •

Extra slang en roterende lans  •  •

Reinigingsmiddelentank (l) 1 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 

Zwenkwiel met rem  •  •  •  •  •

Slanghaspel  •  •

Standaarduitrusting:    

HD-slang (DN8) 101405770 [10 m] 301001100 [15 m] 101405770 [10 m] 101405770 [10 m] 301001101 [20 m]

Ergo 2000 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo-koppeling 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496

Waterinlaatkoppeling 61369 61369 61369 61369 61369

Slanghaspel 106403143 106403143

Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle 106403010 106403010 106403010 106403010 106403010

TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle 106403003 106402292

Tornado Plus-nozzle 101119741 101119741 101119742 101119742 101119742

MC 5M is uw meest veelzijdige partner

De MC 5M koudwaterhogedrukreinigers voor het midden-
segment zijn de meest veelzijdige partners voor veeleisende 
klanten in de landbouw, industrie, bouw en automotive. 
Het is ons gelukt om een ongeëvenaarde mobiliteit en 
gebruiksgemak te combineren met een onovertroffen 
robuustheid, een optimaal serviceconcept en eenvoudige 
opbergmogelijkheden.

Optimalisatie en de verlaging van de totale schoonmaak-
kosten is de doelstelling waarop het onderzoek voor deze 
productenlijn gericht was.

• Robuust en duurzaam ontwerp met 30 mm stalen frame
• Optimale opslag en transport met inklapbare handgreep 

en handige hefpunten
• Hoge mobiliteit met grote achterwielen en zwenkwiel  

of voet aan de voorkant
• Gemakkelijke toegang tot de pomp,  

optimaal serviceconcept
• Ergonomisch accessoireconcept
• Wateropbrengstregeling (op XT-modellen)

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger voor het middensegment met een ergonomisch en robuust 
ontwerp en een optimaal serviceconcept.

Modellen met extra's - MC 5M-200/1050 & MC 5M-220/1130
Voor klanten met bredere toepassingseisen en transportbehoeften. 
Extra werkcomfort, geen risico op het starten/stoppen van de motor in 
geval van lekkages. Zie de kenmerken onder Technische specificaties.



De MC 6P FA is voorzien van de NA6 tuimelschijfpomp. Vier keramische plunjers 
voor intensief gebruik van meer dan 5 uur per dag. De NA6 is ontwikkeld met behulp 
van industriële constructietechniek (dubbele rollagers) en is geïnspireerd op de traditi-
onele C3-pomp en biedt een maximale aanvoertemperatuur van 80°C, wat betekent 
dat de MC 6P FA kan worden gevoed met heet water voor gebruik als warmwater- 
hogedrukreiniger, waardoor de schoonmaaktijd in veel toepassingen wordt verkort! 

De motor draait bovendien met 1450 tpm voor een lange levensduur en een laag 
geluidsniveau. Het flowgeregelde besturingssysteem zorgt ervoor dat er geen druk 
in de sproeiapparatuur en pompkop aanwezig is tijdens werkpauzes - wat het 
werkcomfort en de veiligheid ten goede komt en mogelijke motordoorbrandingen  
in geval van lekkages vermijdt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Omschrijving MC 6P-100/1610 FFA MC 6P-170/1610 FA MC 6P-170/1610 FAXT MC 6P-180/1300 FA

Artikelnummer 107146763 107146755 107146761 107146752

Pumpdruk (bar/MPa) 100/10 170/17 170/17 180/18

Reinigingsimpact (kg/kracht) 6.1 7,9 7,9 6.5

Waterflow Qmax/Qiec (l/h) 1610/1500 1610/1500 1610/1500 1310/1200

Max. inlaattemperatuur (°C) 80 80 80 80

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450

Afmetingen L x B x H (mm) 775 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 930 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020

Gewicht (kg) 80 89 96 86

Stroomverbruik (kW) 5.7 8.8 9,0 7,4

Voltage/fase/frequentie/stroom (V/~/HZ/A) 400/3/50/10 400/3/50/14.5

Snoer (m) 8 8 8 8

Aanzuighoogte (m) 1 1 1 1

Afmetingen nozzle 1300 0950 0950 0700

Kenmerken:  

Plunjers / aantal plunjers Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4

Automatische start/stop  •  •  •  •

Beveiliging tegen laag pompolieniveau  •  •  •  •

Waterhoeveelheid regeling  •  •  •  •

Extra slang en roterende lans  •

Reinigingsmiddelentank (l) 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 

Slanghaspel  •

Standaarduitrusting:   

HD-slang (DN10) 6101767 [10 m] 6101766 [10 m] 1402064 [15 m] 6101766 [10 m]

Ergo 2000 106403122 106403122 1064031229 106403122

Ergo-koppeling 101119496 101119496 101119496 101119496

Waterinlaatkoppeling 61369 61369 61369 61369

Slanghaspel 106403143

Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle 106403010 106403010 106403014 106403010

TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle 106403078

Tornado Plus-nozzle 10111960 101117655 101117655 101119748

Hoogwaardige productiviteit & ergonomie in één pakket



MC 5M, 6P & 7P

De industriële MC 6P koudwaterhogedrukreinigers 
brengen eindelijk een onovertroffen levensduur, hoge 
schoonmaakprestaties en optimale ergonomie samen voor 
de meest veelzijdige en concurrerende lijn van heavy-duty 
hogedrukreinigers voor de industrie, landbouw, scheep-
vaart, transportsector en levensmiddelenindustrie. 

Optimalisatie en de verlaging van de totale schoonmaak-
kosten is de doelstelling waarop het onderzoek voor deze 
productenlijn gericht was.
• NA6 4 keramische plunjerpomp met 80°C inlaattemp
• Robuust en duurzaam ontwerp met 30 mm stalen frame
• Optimale opslag en transport met inklapbare handgreep 

en handige hefpunten
• Hoge mobiliteit met grote achterwielen en zwenkwiel 

met rem aan de voorzijde

• Gemakkelijke toegang tot de pomp,  
optimaal serviceconcept

• Ergonomisch accessoireconcept
• Flowgeregeld besturingssysteem
• Beveiliging tegen laag pompolieniveau 
• Waterhoeveelheid regeling op de pomp

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger uit de premium-klasse met ergonomisch en robuust ontwerp, 
industriële NA6-pomp en optimaal serviceconcept.

De MC 6P biedt u prestaties,  
lange levensduur en ergonomie

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Omschrijving MC 6P-180/1300 FAXT MC 6P-200/1050 FAXT MC 6P-250/1100 FA MC 6P-250/1100 FAXT

Artikelnummer 107146759 107146772 107146751 107146758

Pumpdruk (bar/MPa) 180/18 200/20/25250/25 250/25

Reinigingsimpact (kg/kracht) 6.5 5.6 6.4 6.4

Waterflow Qmax/Qiec (l/h) 1310/1200 1100/1000 1100/1010 1100/1010

Max. inlaattemperatuur (°C) 80 80 80 80

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450

Afmetingen L x B x H (mm) 930 x 570 x 1020 930 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 930 x 570 x 1020

Gewicht (kg) 93 85 89 96

Stroomverbruik (kW) 7.4 7.38,5 8.8

Voltage/fase/frequentie/stroom (V/~/HZ/A) 400/3/50/14.5 400/3/50/15 400/3/50/15 400/3/50/15.5

Snoer (m) 8 5 8 8

Aanzuighoogte (m) 1 1 1 1

Afmetingen nozzle 0700 0550 0475 0475

Kenmerken:  

Plunjers / aantal pluinjers Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4

Automatische start/stop  •  •  •  •

Beveiliging tegen laag pompolieniveau  •  •  •  •

Waterhoeveelheid regeling  •  •  •  •

Extra slang en roterende lans  •  •

Reinigingsmiddelentank (l) 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 

Slanghaspel  • •  •

Standaarduitrusting:   

HD-slang (DN10) 1402064 [15 m]
301001100 [DN8x15 m] 
6101766 [10 m]

1402064 [15 m]

Ergo 2000 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo-koppeling 101119496 101119496 101119496 101119496

Waterinlaatkoppeling 61369 61369 61369

Slanghaspel 106403143 106403143 106403143

Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle 106403010 106403010 106403010 106403010

TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle 106402294 106402292 106402291

Tornado Plus-nozzle 101119748 101119743 301150005 301150005



De MC 7P FA is uitgerust met de gerenommeerde  
industriële C3-pomp op basis van een robuuste 4-plunjer 
pompconstructie, dubbele rollagers, debietgeregelde 
besturing en 1450 tpm motor. De C3-pomp, die in staat 
is om inlaatwater tot 85°C te gebruiken, is bovendien 
getest met zout water: hij is dus zelfs tegen de zwaarste 
toepassingen opgewassen. 

Het resultaat voor u is een betere verdeling van de  
werklast in de pomp, die de machinetrillingen vermindert  
en u een soepeler prestatievermogen biedt. 

Dit is de ultieme industriële pomp



MC 5M, 6P & 7P

De industriële MC 7P koudwaterhogedrukreinigers  
brengen een onovertroffen levensduur, hoge schoonmaak-
prestaties en optimale ergonomie samen voor de meest 
veelzijdige en concurrerende lijn van heavy-duty hoge-
drukreinigers voor de industrie, landbouw, scheepvaart, 
transportsector en voedingsmiddelenindustrie.

• C3 4 keramische plunjerpomp met 85°C inlaattemp
• Robuust en duurzaam ontwerp met 30 mm  

stalen frame
• Optimale opslag en transport met inklapbare  

handgreep en handige hefpunten
• Hoge mobiliteit met grote achterwielen en  

zwenkwiel met rem aan de voorzijde

• Gemakkelijke toegang tot de pomp,  
optimaal serviceconcept

• Ergonomisch accessoireconcept
• Debietgeregeld besturingssysteem
• Beveiliging tegen laag pompolieniveau
• Waterhoeveelheid regeling op de pomp

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger uit de premium-klasse met ergonomisch en robuust ontwerp, 
gerenommeerde industriële C3-pomp en optimaal serviceconcept.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Omschrijving MC 7P-195/1280 FA MC 7P-195/1280 FAXT MC 7P-195/1280 FBFA MC 7P-195/1280 FFA

Artikelnummer 107146800 107146801 107146802 107146812

Pumpdruk (bar/MPa) 195/19.5 195/19.5 195/19.5 195/19.5

Reinigingsimpact (kg/kracht) 6.7 6.7 6.7 6.7

Waterflow Qmax/Qiec (l/h) 1280/1180 1280/1180 1280/1180 1280/1180

Max. inlaattemperatuur (°C) 85 85 85 70

Pomp (TPM) 1450 1450 1450 1450

Afmetingen L x B x H (mm) 775 x 570 x 1020 930 x 570 x 1020 775 x 570 x 1020 930 x 649 x 1020

Gewicht (kg) 89 95 89 94

Stroomverbruik (kW) 8 8 8 8

Voltage/fase/frequentie/stroom (V/~/HZ/A) 400/3/50/14 400/3/50/15 400/3/50/14 400/3/50/14

E-kabel (m) 8 8 8 8

Aanzuighoogte (m) 1 1 1 1

Afmetingen nozzle 0680 0680 0680 0680

Kenmerken:  

Plunjers / aantal plunjers Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4 Keramisch / 4

Automatische start/stop  •  •  •  •

Beveiliging tegen laag pompolieniveau  •  •  •  •

Waterhoeveelheid regeling  •  •  •  •

Waterbuffertank  •

Reinigingsmiddelinjecteur (extern)  •

Reinigingsmiddelentank (l) 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 

Extra slang en roterende lans  •

Slanghaspel  •

Standaarduitrusting:   

HD-slang (DN10) 6101766 [10 m] 1402064 [15 m] 6101767 [10 m] 6101767 [10 m]

Ergo 2000 106403122 106403122 106403122 106403122

Ergo-koppeling 101119496 101119496 101119496 101119496

Waterinlaatkoppeling 61369 61369 61369 61369

Slanghaspel 106403143

Tornado Plus-lans zonder HD-nozzle 106403010 106403010 106403010 106403010

TurboHammer Plus-lans met HD-nozzle 106402294

Tornado Plus-nozzle 101119747 101119747 101119747 101119747

De MC 7P FA is de vermaarde industriële 
kwaliteit in een ergonomisch ontwerp



MC 5M, 6P & 7P

Overzicht

De MC 5M-200/1050 / XT en MC 5M-220/1130 / XT 
zijn middelzware koudwaterhogedrukreinigers met extra 
functies voor bredere toepassingen en meer mobiliteit.

• Hoge en lage drukinstelling bij de lans
• Waterhoeveelheidregeling bij pompkop
• 2-weg reinigingsmiddelklep
• Zwenkwiel aan voorzijde met rem voor extra mobiliteit

De MC 5M-180/840 en MC 5M-200/1000 
zijn verkrijgbaar met of zonder slanghaspel.

De MC 5M-200/1050 en MC 5M-220/1130 
zijn verkrijgbaar met of zonder slanghaspel

Er zijn goedkopere hogedrukreinigers, 
maar kunt u zich die permitteren?

MC 5M-180/840 / XT en MC 5M-200/1000 / XT zijn 
middelzware koudwaterhogedrukreinigers voor wie een 
eenvoudige hogedrukreiniger nodig heeft.

• Hoge en lage drukinstelling bij de lans
• Stabiele en robuuste voet aan voorzijde

0          Gebruiksuren per dag         8+
Aanbevolen voor 5 uur gebruik / dag.

0          Gebruiksuren per dag         8+
Aanbevolen voor 5 uur gebruik / dag.



MC 5M, 6P & 7P

Overzicht

MC 6P FA - verkrijgbaar 
met of zonder slanghaspel, 
ook als FFA-versie.

MC 7P FA - verkrijgbaar  
met of zonder slanghaspel, 
ook als FFA- en FBFA-versie.

MC 7P FFA 

De voedingsmiddelenindustrie heeft speciale apparatuur nodig om een 
optimaal hygiëneniveau te garanderen.

De MC 6P FFA en MC 7P FFA modellen zijn uitgerust met een roestvrij 
RVS-frame en grijze, niet markerende wielen en slangen om de werkom-
geving te beschermen.

Het MC 7P FBFA-model voor de voedingsmiddelenindustrie omvat een 
extra waterbuffertank en een externe reinigingsmiddelinjecteur die een 
volledige scheiding van het waternet garandeert en de mogelijkheid om 
schuim of speciale schoonmaakmiddelen te gebruiken. MC 7P FBFA met waterbuffer-

tank en schuiminjector

ACCESSOIREKITS VOOR MC 5M, 6P EN 7P
ARTIKELNUMMER OMSCHRIJVING MC 5MMC 6P MC 7P 101118105

Slanggeleider, compleet voor slanghaspel • • •

106403142 Zandfilterset met roestvrijstalen beugel voor MC zonder waterbuffertank • • •

106403143 Slanghaspelset, incl. aansluitslang, excl. hogedrukslang en -pistool • • •

106403144 Waterbuffertank set, incl. roestvrijstalen beugel • • •

106403145 Voorwielset, inclusief rem • • •

106403160 Ronde kraanstrop 1000 kg - 50 cm • • •

106403162 Reinigingsmiddeltank met veiligheidsdop, 2,5 l. • • •

106403165 Zandfilter incl. roestvrijstalen beugel voor MC met waterbufferset • • •

106403166 MC-beveiliging tegen laag pompolieniveau •

De MC 6P FA en MC 7P FA zijn heavy-duty 
koudwaterhogedrukreinigers voor het meest intensieve 
gebruik en voor brede toepassingen.

• Hoge en lage drukinstelling bij de lans
• Waterhoeveelheid regeling bij pompkop
• 2-weg reinigingsmiddelklep en 2 reinigingsmiddeltanks
• Beveiliging tegen laag pompolieniveau
• Tot 85°C waterinlaattemperatuur
• Flowgeregeld besturingssysteem
• Zwenkwiel aan voorzijde voor uiterste mobiliteit
• Model voor de levensmiddelenindustrie beschikbaar (roestvrij stalen 

frame, niet-markerende wielen en slangen, foodgrade-olie)

0          Gebruiksuren per dag         8+
Aanbevolen voor 5 uur gebruik / dag.



Nilfisk BV
Versterkerstraat 5 · 1322 AN ALMERE · Nederland
Tel.: +31 36 54 60 700
info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

MC 5M / XT MC 7P FFAMC 6P / XT MC 7P / XT

Heeft u de MC gevonden die aan uw 
behoeften voldoet?
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