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CLEANER



Reinigen van onderdelen
Schoon, veilig en onder hoge druk

WRS Holland B.V.
Industrieweg 9 A 
1566 JN Assendelft

Wit u meer informatie of een afspraak? 
Neem dan contact met ons op:

De booster cleaner is een hogedruk (150 bar) 
onderdelenreiniger. Door de hogedruk en de 
afgesloten cabine is deze machine ideaal voor 
het veilig en schoon reinigen van onderdelen. 
Door het gebruik van de geïntegreerde 
handschoenen is er geen contact tussen de 
monteur, reinigingsvloeisto� en en het vuil. De 
voorverwarmde reinigingsvloeistof zorgt er 
samen met de hogedruk voor dat de onderdelen 
grondig worden gereinigd. Een optimale en veilige 
combinatie voor uw werkplaats en ook nog eens 
beter voor het milieu. 

Voordelen Booster Cleaner

Telefoon  020 - 237 7 47    
E-mail  info@wrs-holland.nl   
www.wrs-holland.nl

samen met de hogedruk voor dat de onderdelen 
grondig worden gereinigd. Een optimale en veilige 
combinatie voor uw werkplaats en ook nog eens 

Onze missie is een schone emissie

Technische gegevens BWM 0750
Externe afmetingen (bxdxh) 1000 x 600 x 1860 mm

Interne afmetingen (bxdxh) 830 x 500 x 830 mm

Laadgewicht 75 kg

Tankinhoud 75 l

Hogedruk reiniger tot 150 Mbar

Maximaal watertemperatuur 80 ˚C (instelbaar)

Deur Pneumatisch

Filter Cartridgefi lter

bediening Knoppen

Luchtpistool In cabine

Behuizing RVS

Beveiligheidshandschoenen Ja

Technische gegevens BWM 1100
Externe afmetingen (bxdxh) 1250 x 700 x 1860 mm

Interne afmetingen (bxdxh) 1000 x 610 x 830 mm

Laadgewicht 120 kg

Tankinhoud 120 l

Hogedruk reiniger tot 150 Mbar

Maximaal watertemperatuur 80 ˚C (instelbaar)

Deur Pneumatisch

Filter Cartridgefi lter

bediening Knoppen

Luchtpistool In cabine

Behuizing RVS

Beveiligheidshandschoenen Ja

✔  Hoge druk (150 bar)
✔  Afgesloten cabine
✔  Pneumatisch deur
✔  Veilige machine
✔  Regelbare temperatuur 
✔  Interne luchtpistool

✔  Goed voor gezondheid 
 en milieu
✔  Goede vervanger voor  
 open onderdelenreiniger
✔  Eenvoudige bediening
✔  Compacte machine


