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Professionele & industriële reinigingsmachines 

Voor de industriële reiniging heeft Wilting Hogedruk Techniek de beschikking over een breed 

leveringsprogramma hogedrukpompen en hogedrukreinigers. Voor intensief gebruik in alle 

mogelijke werkomstandigheden en voor de diverse sectoren heeft Wilting Hogedruk Techniek 

uitgebreide mogelijkheden.  

Door een flexibele werkwijze kan Wilting Hogedruk Techniek maatwerk voor complete 

pompsystemen snel leveren. Hierbij wordt altijd het juiste component voor de juiste applicatie 

geleverd. Wilting hogedruk techniek heeft voor elke toepassing een oplossing en kan een 

pompsysteem leveren zoals gewenst.  

Onderstaand worden de mogelijkheden kort omschreven: 

Levering van hogedrukpompen of hogedrukaccessoires:   

Een uitgebreid leveringsprogramma Cat Pumps & Hawk 

hogedrukpompen en onderdelen. Tevens een zeer uitgebreid 

programma met hogedruk en lagedruk accessoires ook toepasbaar 

van andere fabricaten hogedrukpompen.  

Cat Pumps - Hawk pomp & motor Units:   

Industriële hogedrukreiniger in een compleet uitgeklede vorm 

(zonder frame en accessoires etc.) Hogedruk Unit bestaand uit een Cat pomp of Hawk 

plunjerpomp rechtstreeks aangedreven door een elektromotor.  

  

 

 

 

 

 

Topkwaliteit voor een scherpe prijs 

De onderdelen van onze toestellen zijn vervaardigd uit materialen van de beste kwaliteit om U 

een lange levensduur te garanderen. Voor een aantrekkelijke prijs krijgt u een toestel met 

uitzonderlijk lange levensduur. 

https://hogedruktechniek.nl/producten/
https://hogedruktechniek.nl/producten/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/catpomp-e-motor-units-units-excl-extra-toebehoren/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/hawk-pomp-e-motor-units-excl-extra-toebehoren/
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Cat Pumps - Hawk pompgroep & start-stop functie:  
 

Industriële hogedrukreiniger inclusief Start-stop functie, maar in de uitgeklede vorm (zonder 

frame en accessoires). Ideaal voor montage aan de muur of een frame op maat. Verkrijgbaar in 

verschillende modellen volgens druk en debiet. 

Start-stop functie:  

- Automatische start-stop functie met 

instelbare naloop tijd. 

- Sturing 24 volt met transformator. 

Bij het sluiten van het pistool zal het 

toestel zich na de ingestelde tijd 

uitschakelen. 

 

 

Technische specificaties 

- Motor direct aangedreven met flexibele koppeling: minder belasting bij start/stoppen. 

- Cat Pumps of Hawk Industriële hogedruk plunjerpomp,  toerentallen 950 of 1450 RPM  

- Bypass met drukregeling  

- Elektrische kabel met industriële stekker  

- Motorbeveiliging met start en stop  

- Gk wateraansluiting 

- Filter op de lagedruk ingang 

- Manometer 

- By-pass / Retourslang  

- Excl. accessoires 

 

Opties:  

 

Optie 1 : Fundatieframe 

Gecoate of RVS fundatieframe voorzien van de diverse gaten om de unit en Elektrische kast te 

monteren. 

 

Optie 2: Urenteller 

Hierbij zullen de uren van gebruik worden aangegeven zodat u het onderhoud beter kunt 

inplannen. 

 

Optie 3: Slanghaspel 

Zeer robuuste en sterke slanghaspel met automatische veer teruggang. Leverbaar in gecoate of 

RVS uitvoering en met diverse slanglengten.  

 

 

Op aanvraag verkrijgbaar in verschillende vermogens, drukken en debieten 
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Stationaire hogedrukreinigers: 

Voor intensief gebruik in alle mogelijke werkomstandigheden en voor de diverse sectoren heeft 

Wilting Hogedruk Techniek uitgebreide mogelijkheden voor stationaire hogedrukreinigers op 

maat. Speciaal ontworpen voor zeer intensief gebruik.  

Een stationaire unit kan worden voorzien van 1 of met meerdere 

hogedrukpompen voor het werken met meerdere werknemers 

tegelijkertijd. Optioneel kan een hogedruk unit worden voorzien 

van een frequentieregelaar. De hogedrukinstallaties kunnen 

volledig op maat en naar de wensen van de klant worden 

aangepast.  

Sterke punten & opties:  

- Speciaal ontworpen voor zeer intensief gebruik 

- Enorm lange levensduur dankzij over gedimensioneerde en 

kwalitatief de allerbeste componenten, materialen, ventielen 

en pompen. 

- Prestaties en capaciteit volledig op maat met aanpasbare 

paramaters: druk, debiet, aantal gebruikers, warm en/of 

koud water 

- Installaties voor zowel individuele lansen/gebruikers, alsook 

geïmplementeerd in productieprocessen met bijhorende 

automatisatie 

- Tal van beveiligingen:  

- motor 

- overdruk 

- watertemperatuur 

- watertoevoer 

- indicatie onderhoud 

- Etc. Etc.  

- Energiezuinige oplossingen d.m.v. frequentie gestuurde 

motoren in functie van de afname. Dit gaat overmatig 

energieverbruik tegen.  

- Het concept, de assemblage, de elektrische stuurkast en 

het programmeren van de PLC sturing.  

 

 

 

De mogelijkheden zijn eindeloos, informeer naar de mogelijkheden. 

https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/stationaire-hogedruk-units-hogedrukreinigers/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/stationaire-hogedruk-units-hogedrukreinigers/
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Hogedrukreinigers Kränzle: 

Complete leveringsprogramma van professionele koud en warm 

water (stoomcleaners) hogedrukreinigers en accessoires. Tevens 

zijn er stationaire units van Kränzle leverbaar met een krukas 

hogedrukpomp.  

 

Mobiele professionele hogedrukreinigers: 

Voor de (industriële) professionele reiniging heeft Wilting 

Hogedruk Techniek de beschikking over een breed programma 

mobiele elektrische koud water hogedruk plunjerpompen. 

Speciaal ontworpen voor zeer intensief gebruik. Complete en 

robuust samengebouwde mobiele units met een zeer groot 

debiet of werkdruk.  

Mogelijkheden / Opties:  

- Elektromotor aangedreven  

- Brandstofmotor aangedreven , benzine of diesel. 

- Opbouw slanghaspel hogedruk & lagedruk.  

- Warmwater  

- Vele andere opties en accessoires op aanvraag mogelijk.    

 

Overige:  
 

Branderketels oliegestookt & Gasgestookt  Schuimapparatuur 

Carwash benodigdheden    Slanghaspels  

Diverse opbouwcomponenten    Snelkoppelingen en swivels 

Drukregelaars en veiligheidsventielen   Spuitlansen en toebehoren 

Fitwerk – Adapters / Lage&Hogedruk   Spuitpistolen 

Nozzles en Vuilfrezen     Tankcleaning 

Manometers       Thermat Warmwater hogedrukreinigers 

Reinigingsslang, hogedrukslang, etc.    Vloerreinigers, wandreinigers, wielreinigers 

Rioolreiniging – pipecleaning    Watertoevoer, Filters, Watertanks, Vlotters 

 
 

Het assortiment is zeer divers, maar dan net even anders. 

Ons streven is een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding voor onze klanten. 

Informeer naar de mogelijkheden voor uw toepassing:  

Wilting Hogedruk Techniek  

Wedderweg 36 – 9699RE - Vriescheloo 

info@hogedruktechniek.nl – 0598 221222 – www.hogedruktechniek.nl 

https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/kranzle-hogedrukreinigers/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/mobiele-professionele-hogedrukreinigers/
mailto:info@hogedruktechniek.nl
http://www.hogedruktechniek.nl/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/kranzle-hogedrukreinigers/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/mobiele-professionele-hogedrukreinigers/

