Nilfisk warmwater hogedrukreiniger MH 4M-180/860 FA

Type FAX: met haspel

Technische gegevens
Pompdruk
Reinigingseffect
Pomp
Debiet
Watertemperatuur (water/stoom)
Max aanvoertemperatuur
Brandstofverbruik T=45°C
Brandstoftank
Afmetingen
Gewicht
Stroomverbruik
Spanning/fase/frequentie/stroomsterkte
Volkeramische plunjers
Plaats voor externe tanks voor
reinigingsmiddel A+B
Elektriciteitskabel
Nozzlegrootte

Toebehoren
Pistool
Lans
Hogedrukslang

bar
kg/kracht
tpm
l/h
°C
°C
kg/h
l
mm
kg
kW
V//HZ/A
l
m

MH 4M-180/860 FA
180
4.3
1450
860/790
90/150
40
3.5
15
1010x700x1016
133
5.9
400/3/50/10
3
10/10
5
.0435

Ergo 2000
Inox dubbel
10 m

Eigenschappen >>>

▪

Een krachtige laagtoeren motor-pompunit (1450 tpm – 4-polig) met 3 slijtvaste volkeramische plunjers.
Uw voordeel: betrouwbaar in gebruik, tot 25% minder servicekosten en een extreem laag geluidsniveau.

▪

FA – Flow Activated start-systeem (automatisch start/stop systeem): De pomp wordt geactiveerd door een
waterstroom en niet door druksensoren
Uw voordeel: Drukloze leidingen, geen druk op de toebehoren wanneer er niet gespoten wordt. Gegarandeerde
volledige effectieve werkdruk aan de lans, ook op grote afstand.
Geen onnodig opstarten van de hogedrukreiniger bij kleine lekken in toebehoren of leidingen. Dit systeem wordt al
meer dan 30 jaar toegepast. Dit systeem zorgt er ook voor dat het toestel niet kan draaien als er geen water toevoer
is = droogloopbeveiliging.

▪

EcoPower-boiler met EcoMode-functie
Labyrint vormige EasyClean hoog rendement warmtewisselaar met maar liefst 92% energie efficiëntie.
EcoMode is de met de thermostaat instelbare zuinigste instelling van de boiler voor uiteenlopende toepassingen. Het
hoger instellen van de temperatuur dan 60°C levert vaak niet een veel kortere reinigingstijd op, maar vergroot wel het
brandstofverbruik.
Uw voordeel: met Nilfisk bent u klaar voor de toekomst. NIlfisk EcoPower biedt u schonere uitblaaslucht, tot 15%
lagere brandstofkosten en tot maar liefst 25% lagere servicekosten.

▪

Vlambeveiliging met fotocel (Vlamsensor):
De warmwater hogedrukreiniger MH 4M is uitgerust met vlambewaking. Deze vlambewaking bestaat uit een fotocel
die gekoppeld is aan de sturingsprint van het toestel. Het systeem zorgt er voor dat wanneer men de temperatuur
instelt om met warm water te reinigen en de fotocel op dat ogenblik geen vlam detecteert, de machine wordt
uitgeschakeld. Op deze manier wordt vermeden dat de branderkamer gevuld wordt met brandstof en is

▪

Alle componenten voor service, zowel pomp- als brandertechniek, binnen enkele minuten bereikbaar. Zelfs de
EasyClean hoogrendement warmtewisselaar is binnen korte tijd door slechts 1 monteur klaar voor onderhoud.
Uw voordeel: service vriendelijk en tijdbesparend.

▪

Overzichtelijk display met alle functies binnen handbereik: bediening, controle en waarschuwing.
Uw voordeel: bedieningsgemak in optima forma.

▪

Duo motoren systeem. Een motor voor de pomp en een motor voor de ventilator en brandstofpomp van de brander.
Uw voordeel: bescherming van de brandstofpomp

▪

2 detergenten aanzuigsystemen en een gepatenteerd KDS systeem (Kiezen, Doseren, Schoonspoelen)
Uw voordeel: optimale dosering van de reinigingsproducten zonder vermenging

▪

Innovatief ontwerp met 4 grote wielen: gemakkelijk te transporteren, kan zelfs over oneffen oppervlakken worden
geduwd of getrokken

▪

Groot waterinlaatfilter beschermt de pomp tegen onzuiverheden

▪

Waarschuwingssysteem laag brandstofpeil

▪

Bescherming van de pomp tegen laag olie-niveau
Uw voordeel: lange levensduur van de pomp

▪

Messing Pomphuis

▪

Olietank en oliepeilglas

▪

Ingebouwde diagnosefunctie

